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 نبا 1 و ماد ةن ُْط واق ةجادلم نفط دم ديلا دلو

 م همم ةنس هدلا وهلخدأف اري نآرقلا ظفح . يفطل دع ديلا
 لغتشاف ةبيبدالاو ةيقالخ لا مولعلا هلا: غشو مرثقلا رهزالا

 هتيحاصم ن ناراكأو هب قصلو هديعد# خينشلا وحر ااا ,_

 ناكوأ ٠ 7١ افا سف ةلفاك نيكس ةرشغ هلزتمو: ةسرف دل
 6 شاد بلا 00 كاماملو .:ةم ذل ةيفتفو 6 5 هيف مسوي م مامالا

 اة ل تزاك ١04 ةنس ديؤلا ةدبرج .لسارو طولفنم

 هبال ام نسحأ هيف عج ( تارظنلا) فاتك هلو .اهتارق دنع

 كلذ سدلو ءايذ الا عبج نيب ة ريبث ةحض هل“ تماقف هدئاصقو

 ( رعاشلاو تاربعلاو نيلو دم ةناؤر ) هلو (ب2
 هبواقلا عماجت د 5 رئن رهام رعاشو ريدق بنك ومف

 سوم ف ندودعملا ءايذ الا بأ انكيرا 10 وهو ادح كدمح هءظاو

 قرط . رصم ىف نايبلا خايشأ ن أ نم وه ديسلا كب يفطل لاق ايوأ



 ه«ص هوني ديئراقلا ناهذأ ف ىناعلا هلاخدإ ىلع نيناكلاد :

 ا رع 0 ف كاع ةعدقلا ظافل الاف 3



 0 اا

 ةأرملاردغ'
 ٠ نانويلا ع نم امك 01 ةيقاراخا"صصقلا ىف نوصي

 ئ ةطاحإ 3 طاع ا هل-قع هيلع 59 8 هتجوز بحت ناك

 : لبمتسم اقع زها ةءانه ع نك . قتلا حابضللا عاعشلا

 توميف امرود مان ١ رود نأ نم فوكلا هسفن: ىلإ هقوسإ

 | ىلإ هقالتعاب (طبتغم ناك ىذلا باقلا كلذ هكارثأ نم تلفيو

 7-12 ا ألك ناكو . هدا نم هلقتعي نما دكا

 قام لإ لوسمع هتللعو فا كلذ نم هيلق رواس ام اهملإ

 ظ ايحهنم اهلق ةبه درتست ان 1 ناعالا ن» ةجر# لكب هل

 ءاملآ تحت ب رذلا 2 00| وكس كلذ لآ نكس ناكف انو

 !6 هناحور ضعى ص ىت> . هسواسوو هسج اوه ىلإ دوعإ م درابلا

 ١ فنراهل ادبف ةنيدملا ةربقع ةرمقللا ىلايللا نم ةليل ىف هلزنم ىلإ

 . ىنوأا روبق نيب ةفقوب#توأا مومم هسفن نع حوريل اماخدي

 ظ ىلا فئاخلا فوملا عفديو هل أ راش ياا ًاريثكو

 تدع لا ءاندالا اقرف دعتر وهو نابخلل ذليو هفوخ :نطوم

 روبقلا كلت نيب هكلاس ضع. ىف ىأرف ؛ نالا صصقو ىعافألا

 | ةحورم اهديبو هبارت فج مل ديدج ربق مامأ ةسلاج ةباستم ةأرصأ

ْ 



0 

 كي

 ةرسيو ةنعب اهزهت بهذلا كالسأب ةزرط ضي ألا ربر لا نم
 تعاتراف اهملإ مدقتو اهنأشب بجمف .بارتلا كلذ لاب اهب ففجختل ٠

 نموانه ص أمو اه أ ا اناكانق 4 رع اميحهب تع 1 0 مادا :

 عرفت ىح نأ أم هيب نأ تب 1 لعفت ىدلا أمو نيفدلا اذه

 ايمينص عادل لاَ امو ةحورأ ا امم م لوا 0 ” ءاهملإ ساحق : امنأش وم

 ذنم نفد هنأو ابحوز نيفدلا اذه نأ هتثدخ بارثلا فج ىتح

 تاو تفحت اذه اهسلحم ةسلاج جعل ذنما نا مايأ ةثالث

 جود" ا | هنوم ض رم ىف هل ايفا تل ءافو هربق

 اهحاوز دعوم ئ : ه ةليألا هذه نو هربق بأرث فذ ىتح هريغ ن<

 و 7-0 ناك ىذلا نيفدلا اذ اهؤافو ال ىنأف قالا ابحر نم

 هيلع هيدهاعأ . د وأ هل ايعيسقا نيكد ثنحت 3 [بيلإ نس و

 كل || ىنم ةيده ةحورألا هده لبقت ناىديعا كال لهتلاق م 2

 9 كعل 7 "ا أم أهليقتف ٠ ىعم كءينص نةهسح ىلع كل ءازجو

0 0 

 ةباغ مهلا نم هن _ ءارو سر فرصنا مهديدجلا اهحاوز اهانه

 : لوقيو هسفن ثدحي ناوشنلا  ارلا ةيسش.م هقيرط ىف ىثمو

 هيكشل ال هيق:قوف تسلج تاماسلف ليبلإ ساو 0

 اغار د قاتلا ابج وز نب جاوزلا نم للحتل لب هدب هركذتل الو

 امراء ففصتو اه:هحاهمامأ ل قصت ةار هربق حئافص نم تددْفا

 هريغ ىلإ فافزال هرصبو همس نيب اهتيلح سبلتو



 كا قا أر كلن لثع هسفن ثدحي لاز امو:

 7 22 همام ةلثام هتجوز ىأرو رعشتالثتيح
 اهيدهال ابنم اهتابقف ةخورملا هذه ىلإ تدهأ ةنئاخأ 00 امل

 شن أمث.ىنماهب ىل 0 داو ةنايلاو ردقلا ةادأ نم ةادا اهم الكتلللا
 000000 ااو تيضتف اهيلع ىلأ ىخ ةأزا| ةصق اهيلع نعي
 اهردغاهيلعىنكنتو ةأرلا كلت بتسسا تأشنأ و اهتقزهو هذب نم

 اذه لازب الأ تلاق مث اهحبقأو باقلالا سخأب اهبقلتو اهتئايجو
 ةآرل] نأ سحت لهو ايح تمد ام كسفنب اقلام ساؤسولا
 امل لاقف؛ ةرداغلا ةأرملا كالت 0 هن تيطر ا اهسفنلا فرت
 مم تلاق كدهمب نيف لبف ىدعب نم ىجوزت الأ تءسقأ كنإ
 3 ا 0 اذان .١ تردغانأنإ ردانلا هى رام لكب هللا ىلامرو

 هنوكسو هتحار ىلا داعو

 هسفن غامفاديدش ا ر< لجرلا ضرم 3 ماع كلذ ىلع ىخم

 هيلع ا اع اهركذو هتجوز اءدف فرت ققح جالعلا د4 لف

 ترماف.هسعش تب رغ ىتح مويلا كلذ سمث تب رغاف تركذاف

 تاخ مت ىناثلا مويلا ىف هنفدب لفتك ىتح هتعاق ىف ىحس نأ

 اهيلع تلخد ذاكلذكل اهنإو.هىدنتو هيلع كب اهتف رغ ىف اهسفنب

 )0 ا] تح اهالوم ذيمالت نم الجر نأ اريغاو مداللا
. 

 هناكم ىف قءصف هتوم ري_خ هتريخاف هضرم رمأب 3 امل هندلب
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 - منسق ام ىردت الاحرطم لزالا باب دنع لازي الو ًادجوو نزح
 ىلوث نأو فايس الا ةفرغ ىلاهب تهذت ناامتصاق ا م

 علا كا م. امافا ا | 14 ل تذاع 2 قي ّىح هنأشا

 ة ةعات رم يرخاة هرم مداخلا اهيلع تاخد ليللا نم ىناثلا

 همالآ نم طاع انفيضزافىقديس اي كناسحاو كتتمحر لو" ىهو

 < ا نا ةيسحأ امو ل ف تثترح دقو املا اياذع هعا> واو

 امسفن ىلع لماحتت تماقف ربخلا امعارف . اكلاه الا ةدحاو ةعاس

 حايدملاوهريرس لع يحسم هنأرف صل و ةفرغ 0 تاصو ّىح

 هحطخ رطس عدبا تأ 0 ههبحو ىف ترظنو تب رئقاف هسا د

 8 ءامأىذلا حاب صقل ن1 امختف رداقملا ه0 ةيحل ةلاةردملا 3

 َن 16 تاثّتو ريزملا هحولا كلذ ف 00 دعما وعلا كلذ ند سدق

 ان مهبلا ليللا فوج ىف نر ةئزحم ةيقيسوم ةمئث هنينأ

 هر اهانعو كلاما ديقفلا لع نزلا فرشأا ضئرلا لعنرطلا

 قافنساىتحديلا اهبتلسوت الا جالعلا لئاسو نم ةليسو كرت ملف ْ

 مل . ءانثلاو كا ءربرس ليناح مكار || هييبط ىلا رظنو

 6 ْنَ 1: لك 0 نم تفرعف ءىش للك هسفن نع امدح اثنا

 ف بو رغ ىف 3 اهحوزب هتلصو هسا طقم تفرعق : ةماشإ نا

 تالاعةليوط ةهرب كرا انهو.ةحوز 5 أ الو هلبأال هموق

 ا تمعفر مث و تملاع أم اهعزاونو نسل سج أوه نع اهف



 : : ل_ةؤ.ود

 1 ني "0 ا ار 1
 تاك انأو كذاتسا تلكت دق كنا ء تلاقو هديب تكسماو

 ظ وعن وك أو لانو ع نوكت نا كل لوف ادحاو انمس حببصُأف .ىج

 . مينو .اءاذف ملل الو ىل كس مل ينلا رهدلا اذه ص

 00 لاقو ضضلاو نزلا هكا م ايفا ىفاع 1

 يروابع ١ ىذلا ضرملا اذهو ىب كنظ دنع ا ان ىنديس أب ىل

 لع ا ىثبع ىلع صقل دق نيح ىلا نيح نم قدم و

 0 هكر نا | هلا ل ةعاس بارتقاب بييبطلا يرذتا دقو ىنايح

 0 مود | 9 ذه تكد : اف ريغ دنع كن ا نع ء ىثتفف٠ هللا 5 ههر
 آ 0 ك1 أو شيعس كنا هل تلاقف . دولخلا ءانبأ نم انو
 ماع اناذ ىتديس اي قدصت ال لاق « قر دق و ىرجتس ني كواود
 ؟كؤاود امو تلاق ءهبلا لوبسلا عيطتسا ال ىنأب ماعو ىئاودب
 ا :ةدحلاق ابمحاملا هايعأ اماف اهببحي ال ةه 1 اهيلع منهاف
 ىزد» كلذ نأ تمأع اماف .همويل تيم غامد لكأ يف ىئافش
 : -وتدعتراف.ءافش الو ىل ءاودرالا نأ تلحس

 لوقأ لازأ ال نا تلاقو ةنك اس ةئداه اهسأر تعفر مئالب 0
 00007001 ناهد ىف كاءاود ناك ناو كل اعأس ىتا كل
 ةفرغ يلا تاصو ىت> ةلاستم تجرخو ةحازلا نم هطسق نيس

 اسالتخااهؤطخ ساتخم تشم مل 0 تن حالس
 رسصو هيقع لع رادف الا تحتفف تريلا هفرغ ىلا تاصو يد



 ١ك

 تيهذو افوخوابعراوبلق التما دقو اهناكم ىف تدخل اجعزم اريرص
 اهنأشل تمدقتف اهنوكس ىلا تداع مث « بهذم لك نونظلا اهب
 ّققح 3 ىوج 00 1 تمفرو 0 م تاد قح

 : ظ ظ ءىث لك
 تارة ورا تيل اخ لاقو بجوز ايل مدقت كلاتهو

 1 تسلا ؟ ةلذب ف ىلا ل 0 5 رأا كلت دب ىف

 ليقهغامد 5 ىتلا نم لضفأهنفد دعب دك ريق بارت نع

 5 ةلقبش تقهش مت مح ب أرظن هيلا رظذ' تراصف . ةبوعل

 اهسفن !ميف

 نا

 تفرعو « مويلا |بتكأايف سمألا ةلي تركف ا
 ا ف حر 0 يعباصأ نيب يمأق ةعاس 1 كسمم ىنأ

 له ملعأ ال ىف اكو ء ]يبق لقا تيرجأأ اك اليلق الياق دوست
 معانا عيط أ لهو . دعا م وبكي وأ « هادم ملقلا غاب

 « ايليبس يف رهدلا ضراوغ نم ضراع ضرتعي نأ هديه ماخا

 هبجو ىلع طقس وبك ايك )١(



 ًً م 2 / هآ١| ٠ 1 2 م م
 ئ هللا 5 ليلا ن الو )2 داش دغلا نؤؤش 0 فرعأ ال ىتال

 يسرلا لاَ أ ال ىنآو حابصلا ىف ىباوثأ تسيل ىنأ اد ع'

 غ3 اهعلخح 0 ل ىدبب ارماخأ له لع اذ ىنكلو 6 ّ ,الا قىح

ارش ميم حبش دؤلا
ف كيعل ن 0. راظانلل ىء

 را ناك أعر

 ته اذا 4 ءادوس ةياحس ناك اعر لب 6 امجر اناطيش ناك اعرو

 .تحيصاف 4 اينارذ تقرفو 4 اهءازحا ولا 0 4 ةدراب ر اهاع

 دوحو 0 ١ ىت جلا ادعالا ن 0 ىه امنا

 تبخطصلو )2 9 «ايع- بعلو 0 00 رح 0

 6 رهوللاو ردلا هفوح ف لحن ناك نإ كب رد 6 ' هجاومأ

 4 راظنالا نع هصخش قدو لوقملا نع دغلا سصمغ دقل

 ةبتع ىلع اهبعضيا ىردي ال ابعضيل همدق عفر اناسنا نا ول ىتح

 ربقلا ةفاح لعوا 4 ردقلا

 رئاصيلا هلوح موك رازغلا زارت الا و ردص ىلا

 نم رسب حوبي الف ءراظنالا هج ردتسا ويلاودملا ” ة

 لال ١ الإ ةرغصلا تداياذلالا هرارسأ

 هجوم عفت رب هبابع بعي )١(

 اًعيشف ايش هذخا ربخلا طققست (")



 ا

 ده

 عفلتم 0 هيعع فاز ؛ 0 ىف ماك وهو دنلان ىف 1

 ءاردزالاو كافجتسالا تلم

 ادهو « ثراولل عج هنأ عماجلا أذه ملعول هسفن ىف لوقي

 عماجلا عمجام «توملل دلي هنأدلاولا اذهو « بارخلا ىنيي هنأ ىنابلا

 «ملاعلا اذه ىف ةبقع لك ناسنالا لاذ دلاولا دلو الو ىتابلا ينب الو

 نيب ام دقعو « ءامسلا ىلا لس دعصو « ضرالا ىف "' |ةفن ذختاف

 9 ا نط ويجو كيدح نم بابساب تحال 00

 فّرعو هك اوك ىف شاءِف ىواعلا ملاعلا ىلا هل_ةعب لهتنا

 اهرماعو انه ماعو ابضالعو الوبسو اهدا | 0|

 اهسلايو اهبطرو

 «ةعشالا تافاسمو موجنلا داسبأ ةفرعلا سيقما عضو
 ةقرفتمو ةعوم2 ضرالا ةرك نزول نيزاوملاو

 اهناكس جعزأو اهني رت صخو اهقامعأ فرعف راحبلا ف صاف
 اهرهاوجو اهل ال لغاهلغو اهزونك اهباشو اهنأاق» لل

 ضرالاب هدبلت ىأهموثج عضوم رئاطلا منع 0)
 تاراطقلا ق فن ىلا ريش ٠ جرخمبىهتني ضرالا ف برسلاقفنلا (؟)

 دالبلا ضعب ىف ضرالانطب يف ه.ديدحلا

 لاصتا ىلا ريشي . نيئيشلا نيب لصوي ام لكو لابحخلا بايسالا (*)
 ءاب رهكلا كالت و ديدللا قانعق بيس ضرالا راطقأ نيب قئالعلا



 ع ع

 اهباحأ ىأرفةيلاخ (نورقلأ ىلا "”مأك آلاوراجح الأ نيب نم ذفت
 نوبرشإو نواكأب اذامو 0 100 نوشدعي فيك فرعو

 0007 ارللا لإ عاملا ننال دفان نم برست
 اهّركازمو كرادملاو«اهههاذمولوقملاو. اهعئابطوسوفنلا فرعف
 لك هثكذب قرتخإ « ىلا ٌبيِبدو سفنلا ثيدح عمس داكيتح
 ارووةم ارجاع دخااباب مامأ طقس هنكللو « باب كح تفو باجح
 هللاو هللا باب نال 6 ةغرق ىلع سحب ال لب ,هحتق ىلعأر ال

 0 ا يغ ىلع ملطبال

 .كبحو نع م رث نا كل له ؛ بيغلا ماثلب مكللا حيشلا أهي ا

 0 اا نقار تا نم ةدحاو ةحنىرنل الياقماثللا اذه

 لويدسألا م اللا اذه ءارو 0 كلاخ فشتسل نأ عيطتسل اناع انم

 كيلغادخو ان داق ا تباذو « كيلا اقوش انبولق تراط دقف

 200000 اأو ءاراتتسو اراك الاما أنل نا ءدنلا اهنأ
 ال0001 ء ا رخو , كنت اهناكم نياانلاما نع انثدخ ؛ ناسح
 لالا. يركن 2 م مآ ءابتت هأو اهتالذأأ < اهم : تعض

 امدح اندحت الو كبجو ىلع ا كردصف هل

 انحاو رآف أنعحفتف «ابيف انءحفتال ىتح اةيناملو انلامأ نع ادحلا

 عالطالادعب ةيخيراتلا قئاقيلا نم ءاماعلا هيلعفقو ام.ىلا ريشي (1)
 ةيخراتلا راث "هلأ ىلع
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 ىبامالاب ءادعسو. ةلطاب تناك ناو لام .الإ ءايح ان اءاف انسوفنو

 2 تناك نأو
1 

 رثالاىلع ةايحلافتعاَم يهاذا اينامأ الا ءرملا ةايح تسيلو

 ىنالك
 بذا بدالا

 مدقي نأ اهيحاص عنك 5 سفنلاب ةمئاق الاح بد هلا نك وانك

 0 َناَف ةيلع ةيلعافا انوع نوكي دا د. ةسشقا ثدحت وا 01
 دنع يق داحو ؛ايعاوز نهةور : وا سفنلات ا وهش نم ةوهش هيلا

 يا وهشدع هيلع صني امضاغرالاو نئضملا نم هنايشغ

 َح راوطا روصنم ةروص بدالا اذاو ان>بصاف هملاو هدهس لوطيو
 لخدال هتانكسوناسنالا تاكر ةقاعتملا ضارعالا نم ضرعو

 رثكأف هنادحوو هسح نيبو هنبب ةقالع الو هسفن رهوج ىفاحل
 ىلع يغب , ال نم اسف مررطاو املح مهموقاو وابدا سانلا دنع ساتلا

 نمو ايذبم اغئاس هيّدذك نوكي نأ لع ب بذكتي نمو دعي نأ طرش ش

 نسلا: كوحم اماسبم نوكي نا ىلع ادقحو ةدجوم هردص الع
 نمواهنع ةاضقلا عدخ وا نوناقلا داو ثبء نأ ىلع قرسإ نمو

 ةيظفللا تاحاطصملا كات ظفح نمو هناساب أعيج ىضنائلا ضغبن
 اهيلع مضاوت ىتلا ةيمسملا تاكرملا نم ةدماملا روصلا كلتو



 ةمدانلاو ةاكاؤلاو ءارعلاو ءانملا لو ةرادتسالاو هرا ايزلا 2 ءاف راظلا :

 راك ا ارنا رع ىلا ابلاغ دب معلا ع - رام كلذ لاثماو

 املاكو اهولع ىلا عجري امم

 ردم لا اذه ف حبصأ ىذلا بذاكلا بدالا وه كلذ

 مؤالبجو عؤوالقعو مهتماعو سانلا ةضاخ هيف كرتشي اماع ايرأر

 سانلا هيلع لتتقيو هذيماتا ذاتسالاو هدلول دلاولا هماعبو

 روصلا تلدب” ىت> اهسفناو ءايشالا زعا ىلع نوات:ة.ب م الاتق

 اذا الا دميال ىذلا قداصلا لجرلا حبصاو قئاقملا تسكمناو

 هباقب دقتعيام الا هناساب لوقي الو ءافولا ىلع ةردقلا هسفن نم ع

 لجرلا هجوىف الا بطقب.الو في رشلا لجرلا هجو ىف الا شيب. الو

 اآ 01 ناثلل اماغألو لو الل اماظ نوكيال ىتح طئاسلا

 ىخربو هبر 00 سدكلا لع ال ااييس هب ؛مهلضأو اردصهقدصل

 اده ل ملعي الوزيمججا سانلا ىضربو هسفن قدصلا مأ نييبذاكلا

 زبي مأادر رفنم ابيرغ هتايح ةيقب اهيف ىخَم, ةشحوم ةلزع ىلا ماعلا

 ٍإ دك وا اع تاوميف قا وعلل

 نأ ملعتلف اهانهو ةايحلا ةداعس ىف ثدأ ةمالا هذهل ناك نا

 اذه ريغ 3 ا ا ذأ الا كلذ ىلا امل ليست

 بذاكلا بدالا

 هتنتيلا5دنتتتسشيتت- ييتي كج 8



 تاقتنالا

 قامت امهدحا ناقرف ابروأ ىف اهدقتو انه تافلؤلا دقن نيب
 نا ويف لو الا اما.ناهذألا قدقتلا رثأ قلعت رخ لاو

 رامتعاب هدقتنب انهو هناذ ثيح نم باتكلا دقتني كانه دقانلا

 ىف باتكلا ا لب باتكلا دقتني ال هنا قادقل كل

 كانه داقتنالل نا وهف لو الاب ىعيبط رتأوهو ىناتلا ماو 000
 هل وحوةنريشو هذاسك و هحاور ثيح نماتاكلا فإ ها

 ناهذالاب داقتنالا رع انهو هلوقب سانلا لوي دقتنملا لوقي ايكف

 0 ردقلا ل يا»ناتكلا ناوهودحاو 0 رات قبب الف

 له هرم لفتح امكلذ الور
 مهسفنا نع نوضري ال سانلا ءالع نم اريثك تيأر كلذل

 دحا ىلا لسوتي نم تيأر لب مهتافاؤ٠ نودقاتلا دقتنا اذا الا
 انك دق نا مالا غاب نم تي ر لب هفلؤم دقتني نا نيدقانلا

 : لوحنم عيقوتب 6
 3 اداقتنا رثاوان دنع ندقتنملا ةميق نوفرع نيذلا م كنلوا :

 نذلا مهف مرودص جرو داقتنالا موهبضغإ نذلا اما . انسفن | ىف



 ارا

 ناك ناب رطب. بناكلا نال ةباتكلا ىلا هنع اولدعي نا اهيرط ىف ِ

 ةمل ا 000] ٠١ لام ىذلا برطلا ىلا وهف رعاشلا امأ

 اهيبح وا اهتيعو اهكحضيف بواقلا راتوا ىلعام برضي ةقيقر
 دارا ناف . ءاوس هيلدتو هطسوتف ىلوالا ةقبطلا ىف نكي ل نأ وهف

 ع تادحرد 1 ير امولزن كلا مهتلزمم أوفرع نا ءارهشلا

 تاحفض ىلع ارت نا هريغ ليس ال يذلا كلذ ىلا مليبسف

 نيعمسنم اهءارو 0 م نير كنتم مهمالقا تاكو لأ 21

 ىلع اودمتمي نا مهل ادب ناف . اهنع ١ د لإ لوق اذام اوفرعتل
 ميلا نيمستيملا تاماستباو مهيلع نيعماسلا ءانن' ىلع وا مهسفن|

 هرمأ نم عقاولاو هسفن ىف رمل ةديقع نيب (مئاد ةفاسملا هيف عسنت

 قف دلل لو نل عيطتسإ دحاو دا اذه ىف دحو ال هنأو

 0[ 1 ١1١ كنا وا تاسادق كنا دهجو



 يذلا بصعتلا جالع

 لازا الو اهركذا لازأ الىتايح تاعاس نم ةعاس ىب تره
 هتيبءوسل ىعوسبلا اهيف تضخبا مويلا ينح اهرك ذ نمىحتسا
 سلا ىلادوعاناهشا ىنمملا ملهتينثول نةولاوةوس وافر

 لعالم رشأواةهببش فقوم ف تفقواأك اهيلادوعانا !مدوع تنك و
 |. جناب دالا تح ردتسا ىف الاماستنك ام ىناتانوةينيد فارع

 يذلا لحال دو تدخلا عازل هو>و ايف تباقو ىدينيب

 ءاماغ اهدرو يتلا 37 ربلاو ةلدالا تار ىنال الو ه١ بهذا

 كاتلةمدقمامتذخا مل هل 5 مالسالا دعاوق ةحص ىلع مالكلا
 الرد نيوواق اكرم نأ نادل لب موه اويلع انأ ىتلاةحيتنلا
 5 1 الاو دعاوقلا كالتب ىبوذُعَف نيماسم اونك لهأ

 درمتااو ةيب رثلا دعب اماسم تأشن ىت> ةءرج ةعرج ناللاب ىنوذغ

 لالدةئسالاو رظالا 0

 رظنلا نم كلذ دعب اهملع تلصح ىتلا تامولعملا كلت امأ
 ندةحم لغد اهربلا 3 تأ 0 ىطتساو ةيمالكدا مولعلا ف

 كالتف البس اهادهأو اقيرط اهموقأو نايدالا ريخ هنأو مالسالا
 ىلاعت هللا نا ولف هنامد_قم ن« ةم.اقم ال ندتلا حئاتن نم ةحيتن

00 



 ] ريبسلا اذه 5 هليدس ن ب نآ رداقمحولىفىلال ةح3

 ريسأوهنا وطخ مس رتانانم ده ىل ناك اف قيررطلاك لن ريغ هقيرطو

 رءانلانا.دأىلا مويلا اهب رظنأ ىتلا نيملاب ينيد ىلا رظنأو هراثا ىلع
 لاح ورو ىتاو د2 ىف رظنلاب هدبعت أو ىسفتىف ىأرلا كلذ ددرا لزأ لو
 | ذيب رت ندا ١ لرذلا ىلإ ىنق تتامطاىخ ىاسمو ىحبصمو
 . ارانةيهامنإ اهنيهارو نايدالا ةلدأ ناو داقتعاو بهذم ال قاخو
 (ريثك انيأرل كلذ الولو .اهلع مدقت: تارثؤم ال اهدمب ىنأت
 ١ ال كلذو نييذو دوملا ءانبأ و نييحيسم الثم نيماسأل ءانبأ

 002 0 اا ىلع درب ام دنع الياق ل ءار

 ةفيعضلا سوفنلا باحصأ لع در: ىتلا كلتك ةيجراملا تارثؤلا
 تاقف اهليبس ريغ ىف ا ىشمتتو اهعضاوم نم مهقالخأ عزءزتق

 هتيعوسي كسمت, ىذلا ىعوسلل نأ لوقلا نم ينءنع ملام أ

 ا 0 وأ لم كسقلا كلذ ىف انأش اهيف ٍددشنو
 را نال احسم نكي مهنا أو ىلسيبس لثم ددشتلا
 ىدناعم 3 اضل ندلا اذه هلادتاب دارا هنا وأ لذاس وا ا

 ىلا ريغ ةئيب ل 4 ندا ىذلا ندلاب ءاَررلا وأ

 | تنكو نك 6 ناكف تأ ىلا نع هك ف 0 ..ابدلو

 كلا ركساو ةيناسنالا ةعمماج انس تيك

 ١ قرفي 6 الإ بهذساا ىف فال_:خالا كلذ انقرفي الو: ميفلاو



 1 0 بحأ 0 الإ نامل قلد 35 اا

 000 1 وءاع 0 ا 3 نأ وأ ا و٠ : نيب ١ وس 00

 ١ ريخلا يهو 3 دلا 35 ؟ امملا كنان كسلع ف لثم 5-77 ١

 5 . : داملالاو دول م دايملا 5 0 :



 معا
 : عاتي دقو مويلا اما « كلذكل ترفتغاف ىنعدوثملو ينتقراف

 « ريخ 0 ىنغدوتا ىلا ىنأنال نآ كل رفتغا الف ربقلا بأب

 امتف اعرسمباولا تردتباو ىدب, نم باتكلاب تيمرف
 ٠ دب و ةضررم | نأ تلق قيشاب دير: نبأ تلاقو 0 داما

 : اهيلاءاضقلا كقبس ل ىديساب لعفت ال تلاق « «ابيلا ريصملا ن م

 ّْ ىلع 1 ع ىلا هعصوم قراف لو ىبلاق نا ترعءش كلانه

 اهرن ا ىلع را ةرود ءاذولا ضرالا ف تراك" ع ج اناكم ه]

 كتحتمؤف نيد كعب لأ قفا ملف ىلوح مم ءىشن ر 8 يباكم ىف د

  ىكيت ىناج لازتال مداللا اذاو ىناظا دق ليللا اذاف ينيع

 ١ تلاق « نيلوق: ام ق>ا ةارأا اهتز : تلقو اهنم توندف بسد>تنتو

 00+ : تلاقف ١ ىد 2 لع ىدق تأق 0 0

 د تاكا لس ىدشسات ابسفن عفتنت ل كم ةنبا نا

  ثيدحا تدك كليحر ببس نع هيف تلحر ىذلا مويلا ىف قاس

 اهلوق ىلع دز لف كب ةجوز نم كيلا اهبتلمم تنك ىتلا ةلاسرلا

 ١ ند نودع ال م6 4 نيكسملا سم | اذه ريص م قو اذامو 2

 | كلذ دعب اهاسا ىلإ طك 0 رج ل مث « اضكك قرما نالوا ةكرما

 مايأ الا يب هأمو 0 الأ اهسفن ف جااعت تذك أ و ري

 ص ضاغو [هاح تلاحتماف ,صٍ دول ا مي ءاد قارس ىَ 5-0 لث الق

 قرافننال تناك ىلا 4 4 ذعلا تاماستالا كالت تأأفط' و املاج ءام



| 

 ظ |
 ْ 0 ظ ْ ا

!| 

 م

 - جوه

 | سأل ىتحانو 3 ال ةذبر٠ اعتا رق لع تطال ال 3

 سورعلاو سرءلارك ذنعابمطقاماهاعدرو واه رم ًاابمأ عارف (ناببأ
 0 عدم اق 'كلذب قت لازثال تناكو ترطللار ةيطخلاو

 ا تاو ودئاعلاى غاافاه 0 هيلا تعزف لإ (نئاع

 اركتوراحور ربقلا نم ودب ةاتفلا

 كرش ات امضدإلايل ذتمابشارف بنا ةرهاس |
8 20-7 8 - 7 8 11 

 توتساف تاعففاهدّب ذخانأ ىلا تراشافاهنمتون دفأممحضم ىف

 ميزه اف تلق: لالا تاعاس نا م ف تلاقو ة ةسلاح

َ 

 تح لا حن انام أ نيماعت الآ تلات اي

 امو“ ثا ملعأ ىتديسأي ىلد تأقو مويلا ليق 0 |ممسأ / ة

 ف قالا قفا ميلا أاده لع تقفشأ نك 9 انش لعأ تنك

 لهأ ع دوف هل تاق 8 أه كانحو أ أ ل 41 ريخ لإ

 طر هع 1 اهفااققلا ؛عطقتنيف مطقني نأ لم الا نر

 ال تح نم ىماناعلا «بلا ىلمحت نأ نيميط سلا ابلجأ
 تراشأف «ىقديعاب كلذ نم ىلا يحاالتلق اش ملعب

 ىذلا بات كلا اذه كيلا كركم | أمم اهتئحف اهم ربحع 9

 ناكم كاف تنع ىرناا لكل + حايصلا حبصأ اماف « هأرث
 لف هكا راى دش لدا كارا نداغلا' هوجو حفصتأو

 كنم ء قرد هّصرم ند 7



 و4-7
 0 3 00 كلا ةحلاولا نينأ
 ءابحتنم كاب هيسرك ىلع طقس ىرطا همم لاب اذإ تح« امرأ
 قيدصلاةلخا دمولخأدأنأ تمطتسا 1 ٍ هناكيل 3 1 هل عجول 1

 ته رك ىن:أ الولهمح ىف هكر شأو هسفن تاذ )١( ٌهثبتساو هقيدصل
 ءاقب الا رؤي ناك امير رس ىلع هنم ميم نإو حت الاع ءاغانأ
 ةليا هيلع عفرخأ قتح « اعيج 2 :لا هاك ناو هردص ىف هيلع

 تننظف ةنكاس ةمالظم هتف 2 د ل م 0 0

 هلآ 11 فوج ف ثتدمس نأ ثبلأ مم“ هنأش ضعبل جبرخ هلا
 ةرارآ م ةرداص ىهو ىلا ليخو اهئمسم يتيزأف ةليطتسم ةفيعض
 فق زم ىفلا نأ :تلقاو ىلا قامعأ ىف اهني ر مخأ يب 1 10

 دب الف دا غابم رم ءالا غاب دقو هنأشل موقت, نم هبأ :ا<يدجو الو

 حابصع مدتت نأ )0 يل ىلا تمدقتف ؛ هيلإ ريصملا نم ىل

 دنع ةعج ولا دف ردأف هتفرغ باب تغاب ىت> هيإإ تدعص 3

 حراندلا طم 3 لواحن ربق باب لع فقاولا كردي امال وخد

 نوح ام ن10ع هن 0 كاعد مّ ) را عدول 5 ا

 هيدب نيب ىر 95 1 اقر سم وأ الهاذ نآك اءاكو ىف

 ةهنه ىلا 1 ملا ل

 هايإهثب 0 ةيلإ ب اطرسلا هثيتسا )01(

 هب د اذكب نالف ىلا مدقت ) (



 هد

 هينا24 تساجو هشارف نم "تب رئقاف )١( قرب الو قال ١ ش
 كسفن حلاعت ةعاسلا كتم هيو لدا اذه ىف كرااأ تلا

 03 رهأ ىبانمف ةفرغلا دعبل كنأ "تيلك ًاديدش اجالع

 تنأ لف « كنأش ىلع كل رع نوك أ نأ ع رامتمأ ىلع كلن
 تيححل "تعضوف هتهمج ىلع ء أهعضوف ءطبإ هذ دا ضلررم
 تي مْ مو "هنأ تيلمف نايا بهنلي هسارب ضر 2
 صر اذإو « هيث ارهنيبتي داك الار طل لايخاذإف همسج لع ىرظن

 0 ءالأ ترماف اكون هللة جوي دلإلا نم (5) ضافضف
 ضع هنم ةتعردف ىلا ةبرشأ خم قدح اك

 ًاركَم.لاقو ةيفاص ةيذع ةرظن ىلإ رظنو اليلق قافتساف تارطق
 تاق « نيش وكس ال لاق ؟ خ الا ابأ كتكشام تلتف اكل

 تنأآثاق؛ أ لل ذه كاس ىلع لوط ت نمزيككلي را
 ىف رظنيل كياإ (يوعدارأ ىل 9 لهق سيبطلا ىلا ةحان قل

 ىلع ىكبي امنا : لاقو ةعماد ةرظن "ىلإ رظنو اليوط دهنتف ؟ ك 2
 ىلإ داعو هينيع ضمغا م : توما ىلع ةامللارثثت نها ا

 : كلذ ىكر بييطلا 10 دعا دحأ م 6 هقارع * يأ ولولا 0

 مع
 معسأ ىنأ معا ثح نم 1-6 ١ 1 رود مذ م ءاحف * هن وعد يأ

 6 مةهسل مسح

 رح دي ىلع هيشفد دحأ قرط | هرصب نالف فرط 0(

 عس اولا ضافضفلا ( ؟)



 ا

 ىف ةءاظأا ةقز الا ضوخ هميشحتو هدق رم نم هجاعزإ هاوكش
 أ« هيلإ راذتعالا قيرط لعأ ىلاال هرمأب لفحأ لف ةدرابلا ىلايللا
 ف رشم ىديساب كليلع نا : الئاق ىذا ىف سمحو ضارما صحفف
 لع ,ذ ناك اذإ الإ !ًريثك لوطت هنايح كوسا الوكطللا لع
 هردتمل للا رم لا كلذ بتكمي حان اجو مل 9

 !اهديبع نم اونماقت نأ ةلدايصلا ملام ىلا ءابطعالا
 ترضع اهنا ا | تقدحا مدع هنأشل ا 2 ةايملا

 ام ةديع مجنلا ةلهاذ ءاليا ةلما ضيزملا بنا2 تيضقو ءاودلا

 هن رد ىدر

 وانه تنالاقف 2 ىتح هشارق لوح ةينيعب رادو قافتساف رحفلا

 نأ وحجر لاق « لبق نم الاح قدح نوكت نا ورا : مهل تاق

 تأ نم كلأسأ 3 ىديسأب ّق ا لله تلق« كلذك نوكا

 اذه نع بررغ غ تنأ لهو « ناك.لا اذه ىف كدحو كناقمأمو

 طاب 0 ا ىلع هاد ركشت لهو ؛ هيلهأ نم كما وأ كلبا
 ناو ركل ىنئدحت نأ كل لبق تلق امم اهوكشأ لاق
 0 يس تيما دن هن دنع ىلا قيدصلا ىضش [ك كمه

 خل هللا مدق نا 0 ناممكت ىند.: له لاق ؟ كيفن كواَتنَع

 دق 3 اا: ىرتالا تناك نا ىو ذيفنتبو اما

 ذل كيلق لثم ير الق هردص ىف لمح نم ناف كدعو تقئثو



 ظ (نئاحالو اياذك ن0

 ةسداننلا ىف ىكرثو ديب دهع ذنم ى تام نالق
 يح ىناف كف ايش أيندلا 0 نم كالعأ 5 8-2 ًأريقف يرم نم

 0ناا و 78 0-6 1 00 1 ريخ ناكف نالق

 نيا الل | ةلزنم هسف نم ىن 00[ ااذحو امطع مربكاو

 6 الليلق قم 0 وأ ىر# ىف تناكو ةريغصلا هةنا ريغ ىببق

 2 هللا لع كلذ 1 كاعبإ 6أا أهسن اجي ب امل قىر 7 7 5

 ف هسرودلا ىلا'اح م هتانع 2 ىنعف هجنمأ ك ردب لف الي وط

 اذكم ع ل 0 خالا سأ م تا 4 دحأو 6

 هاما كلت بهذ م ةطغلاو قاتلا نمد انفك ثدحوو

 نيح ىلا قيح نمد 2 دقق دعب ىسفت دوام لاو” ال اتا

 وأ اهنم نيدئاع وأ ةسردلا ىلا نيبهاذ الإ ىئارلا انارب ال ناكف
 ةقارغ ىف" نيوتخ وأ هتقيدح ىف نيئاه 1 للا ءانض ف نين

 تنمو اهمأد> مد ءاج ّىح مونلا ةفرغ ف نيا د>: وأ ةعلاطأا

 شارف ت0 ال زيد

 6 نوذلاسب والا هلال ادتعا ماقو ى اق نسب دولا دفع دقلو

 ةدامسلا ون. ىرأ الو.ءاحواومح الإ نقيسلا لج

 تانذل عيججا ا : اهيضقأ ةعاسىلعرأ موا الو ةايتاماسشا رشا

 لابس“ ا را اشأ 1 امو« « ةأم أ تارسشمو نتنغلل :



 فرش 2 ةفعوأ 3 ةمجر وأ لح وأ ءاكذ ا م ةاتق ىف ديلا
 ايفاهتدجو الإ فو وأ

 موعحلا نيةكلاطا ة + للا هذه ىف انأو و عبط طتسأ ىإو
 نم ءاضيبلا ةيأ ارونلا ةح:> الا كلت دعبلا ىلع ىرا انانل 20
 اناسفن امل قرشتف امم انتلوفط مايأ انالظ: تناك ىتلا ةداعس
 تناك يتلا ءانغلا ةقدحلا ك كانت ىرأ نأو « امس 0 0 0
 ىدب, نيب ةرضاح أهم 1 اتمالحأو ءانينامأرسعو «انتاذل 2
 ناولاو « اهراحشا فاو ا 'ايصح ناعلو « امام.٠ال اال يرأ
 امقوف عدتجاب :ذاب:ماهذختن انك ىتلا هب رجحلا دعاقملاكلتو ؛ اهراه زأ
 باتك اى اهراجنا نيب فلؤن ةقاطو 1 'هيذاوع ثيردح ىلع
 ءارللا لئالا كلو « هيف رظنلا ىف كرعشن مر وأ ءاعم أر 3
 فاو ن 0 ء انغرف الك احلالظ ىلا ءىفت أنك ىنا
 امتابمأناضحأ ىلا ةئجاللا ريطاا خارفأ هب ا تاع رمش يراسل
 لوادلاءىطاوثىل اعاني دأب اه رفتح انك ىلا 6 ءافلا كلتو
 اهانمصو يتلا ابك ا ا رح ساب مل ءاه زا .ئفناردغلاو
 3 0 مهي ا رفط ا ب 31 ا رفط نإ فرات أت ا اهيف
 9 انريفاصع اهي يف ىبرت انك ى :لا ةمادبلا ةيبهذلا صافق لا كلتو

 اهريقانم رظنمو اهرظنمب بجسد اهبناجي لاوطلا تاماتقلا
 اهمالننو « ىرخ 2مل طقتلتو ةم ءاملا وس ” ىهو ءارضخلا
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 انءادن ىلت اهنا اننظ اهريفص انممس اذاذ اهب اهانيمس ىتلا اهئامسأب
 5و نسفلا ف يمة لاء صأ تنكذام نك معأ 7

 ١ ناك دقف يح ناك نا هنا لعأ ىنكلو « (مارغو ابح وا ؛ ءاخاو
 [تنكىبال كبحاقاامواملتاقافءءاجرالو

 57 ل حئاف لوأ نوكأ نأ ىلبس ةقيفرو ى ع ةنب أ يهو اهب
 لصا نأم 5 هلا. نم امو ىسفن ىف تردق الو ءاببلق ىف ميسلالا

 ا امو ًانارع ءأ ت تكلا ايح بايساب ىنايحتأيس أ

 نا تاعاسلا نم ةءاس ىف تلواح الو « للثم ريقف سناب ىف ىلع

 اباجأ تنك يل الز وطةستلا نورها هلئهىف م.طيماهنم )١( امقدكا
 نم فشتسأنا (موتركف الو« كلذ لثم ىلا اسكر

 ابر نع افا نيش كال تا عال ا نك ا
 ل إب نيمتسأف ةيميعا ةازادلاو | خالا ل
 بخ امل ىح ناك لب ءاهبدأ ةدارإ ص فلا الا تنال
 اهديعز هتعموص ىف هده نيب ةلثأملا ةرذعلا ةرودصل لتبتأا بهاراا

 اهنم ودب الو

 ضرألانم ةلزان ىمعب تلز: ىحاه "0 اذه لز. مو

 م اك نك هرارارج ىلإ ه تيهذ نا (0) بشنت لل لتاقلا

 ءىث دعبائيشهذخ ار طانالف طقسا ||
 ثللت مل بشنت 0(1)



 د "واد

 : اهب نسحي ناكو هتجوزا لاق نأ هنايح تاعاس رخآ ىف هب نط
 (مأ هل ىنوكف مالغلا اذه نأش ىف رظنلا نع توملا ى :امعأ دقل
 (ودخش الإ ىنَوم دعب ىنم هقفال نا كييصوأو بأ هل ات ا
 ارجولا ريغاه انو قحدأ دل مايا ترم نأ الإ وهاش
 لبق نم اهلثع ىل دمءال ةيررغ الاحو ا لا رعت رظنو
 7-0 قل الاد رمال -ىعفا ف عتود ا ملاو مهلا ياعاوت
 « اهب ماعلا "05و ام رع لرنملا اذه ىف تحبصا دق ىن 5

 0 اال «رعتاخدذإ مول ةحيحص ىقتفرغ ف سلا ىلاف
 يم ةيك اب ىلا * .ىدت:ةتاصلخملا تاحاصلاءاسنلا ن ا 1
 وديسأب كل لوقا نا كم ةجوز ندي ” ما دق :.تاقو
 ا نأ ىرا يمد 00 و تسد دق اهمإ
 ,رت ا-ماو « اهبيطخ دنع اهربام اهيا توم دعب اهبناج كئاقب
 0 ند ةكينست ىذلا خجلا 0 15 م نيبو زال دعحا نا
 نيب نم كسفنل هز ان رك لزنم ىلا لوحتن نا كل ىرت ىهف
 + كتاقفن نأشو هنأشب ىه كل موقت اهكزانم

 ننال ىدبك هن تباصأف شارع مهس ىلا تدمع اف اكن
 | "يؤ رسصنتاف هللا ءاش نا كلذ ا 1 تاق او اليف 6

 ا
 .ىقريعل دولا مف تٌّقلطا نأ هزل نم هان ىدفشب توات ا

 ظ ا_,نءدوأف ىتبتح ىلإ مف ليللا ءاد ىتح |وقلطا نا هللا هامثام



 ا

 تاقو ىتكو ىأيتر

 كلذيئاخي سبعا نأ ةايحلا هده ىفيدمسا ام لك ناد
 هنيبوىدب ليح دقو هلحا نم ىهفن تييحأو هتيبحأ ىذلا ناسنالا

 « هدعب ءىتىلع فسأل

 دحأ رمشإ ال ثيحب نم الالتخأ لزالا سا
 نم اهيلع اهتيقلا ةدحاو ةرظنريغ ليحرلا لبق اهنم دوزتا : و ىناكع

 اه ىدهعرخا تناك فاهريرس ىف ةمنا هو انا

 اديامل قارف نم اندجو انأ ول 2 ىلةنع دادغب تقرافام كرمعل

 ادع ابنكاسبث دحام واعادو احل مطتسال“تحرزاانزح وك
3 

 ناموا نم ةهر هيف تدعسىذلا لزنملا تف اذكه و

 ٠ دق اماتلم 0 ًاذيرط ًاديرش هتم يدرج 2“ مدا قارف

 هدعب ءانقلال قارق . نازحالاو مؤمحلا تافاتخم ل
 أيساوم سانلا نم د نم اهملع ها ةيرغو .هئالظدامال 2

 ايما

 را نم ديفا كيش فك لاك 07 انشأ يعم تناكو

 انكسمحطسلا اذه ىف ةرجلا هذه تذخكاف ةبهاذلا ةمعنلا كلت

 قيقرا ريسلا ةلكلا( 15

 ءىشلا نك ةيقملا ب امصلا ) 16 (



0 

0 

 يح ىلا ليحرلا ت..زاف ةدحاو ةعاس .اهف ءاقبلا عطتسأ مل
 ءابئازجأو اهمومج نم ىسفن جالع هقافآ حسفن.هو هللا ءاضف ىف
 "يح ةدليب طبهأ الر مث ةعضب اهيف تبضق ةليوط ةلحر تاحرف
 م ىتح ناكم يف سمشلا ىلع علطتال و ىرجأ الا ل عاق
 1 ىسفا فن ات رمالا رخا !ىف ترعش ىت> هريغ ىف ىنع برغل

  تدمف نأح دق ةيونسلا ةساردلا داعيم ناكو كلدب تعنقف
 . ايئافو ممتجك ادرفتم ملاملا اذه ىف شبعا 0| 4 ىف رتيسا دقو
 5 يسواش لك نع ىف ناش وحلا نأو بررة5ك اديعبو رخال

 7 كل راو هرهازجمو هراث ١ تادتجلب ىضاملا نايسن ىلع نيعتسا ناو 0
 5 رآني قد و ىرخالا ىلا الا اهادحا 3 ما ىتسردم»و قىتفرغ

 لآ 1 ل فج نم اييكسا عمدلا نم تارطقب هيلع نيعتسأف
 ىردص ىف ةحارلا درب دجأف ىبام هللا الا لعيال ثيح

 كلت ىلا سءالاب تدع ينح ةلب وط ةهرب كلذ ىلع 20
 ةكشوم وأ ةبمان ىه اذاذ لالا نم ىدب ىف تناك ىتلا ةلضفلا
 '” لا نأو دايقتسعا سنع ىسفنل ءىيهأ نآب اذوخام تنذو

 ل عابتال توناحدلبلا اذه ىف ةسردللو اوطاسفا نم اطسق ةسو دملل
 2 5 ِء . 3 5 . .٠

 ةحئمال ءاماعلا هنم قزت م ةماالا هده ىف مدا و ةئيسل علسلا هيف مي



 ا

 فرءاالو رطملن اىلع فزشم ىلا تماعو ىنتمهافز وتسأل اومن

 اهنمتيقبتساف ىتك ىلا تدمءف ةليحالو هجو» توقلا ىلا اليس

 نيقارولا قوس ىلا هب تبهذف ''” اهرئاس تامخو ةنغ كش

 فصن ةمواسملا ف ىب غلبي نم دجا ملف الماك اموب كانه هتضرعف

 ّئَم ذآ د ضرالا هجو ىلعامو | 1 اني ز> هب تدعف هن

 ظ قش الو
 ل لاعتةازما هناض قتكبار لوتلل ساب ت0

 ذ ىمع لزنمىف د تناك يتلا مذ داخل ى ه اذاف اهنيبتف ىنع

 ىل نذدئاف ةلك كيااىل تلاق « 1 اذام 3 من تلاق ؟ ةنالف

 ترم تلاق « تاه تان انولخ اماف ىتفرغ ىلإ م تددعصف « أم

 كياع ىنلدي نم دجا الف ناكم لك ىف كنع شفا ماي ةثالثث ىف

 توصب ةيك اب تردفنا مث , كنم نع اللد م ويلا كنتادجو ىتح

 ه١ ىذلا ثدبلاب لح دق نوكي نا تفخو اهؤاكب ىنءارف لاع

 تاقء كمت تنبرايخأ نم ايش معتم تلاق « كؤاك ام تاّقف 9

 9 دفاعنما نم تجرشاواعاذر ىلكاهدب تلق را

 ىمع ةنبا طخ وه اذاف هفالغ تضف اثم هتلوانتف الفم اباتك

 كنا» ةعاسلا ىتح اهظفحا لازاال ىتلا ةماكلا هذه هيف تارقف

 ةيقاد ءىشلا رئاس ( )١

 هوانثا بوثلا فقاعضاأ ( 9



 هنا

 ىلع تحبصا دقو مويلا اما« كلذكلل ترفتغاف ىنعدوثملو ينتقراف
 0 ريخ الا عادولا ىنعدوتا ىلا ىنأنال نأكل رفتغا الق ربقلا باب

 . تقلعتف اعرسمباولا تردتباو ىدب نم باتكلاب تيمرف
 رب ١ ٠ |دلقء ىذيماي ذيرت نأ تلاقو ىوتب مداملا
 اهيلاءاضقلا كلقبس دقف ىديساب, لعفتال تلاق « اهيلا ريصملا نم ىل

 لعأ ال ثيح ىلا همضو قراف دق ىبلف نا ترعش كلانه
 اهرا ىلع تطقس ةرود ءاضفلا قضوا ىب تراد مل اناكم هل

 يتوقف لاح دس االا قفا ملف لوح ام ءىثن نيش يناكم ىف

 ىعكبت ىنا لازتال مداخلا اذاو ىنلظا دق ليللا اذاف ينيع

 تااق « نيلوق: ام ق>ا ةارأا اهتءا : تلقو اهنم توندف يحتنتو

 تلاقف «ىث لك ىلع ىدق تاق « معن

 ٍدِيَع انلغا ف دشاىدعسات ايسفنب عفتنت مل كيم ةنا نا

 ثيدحا دش كليحر سبس نع هيف تلحر ىذلا مويا ف ىتلأس

 املوق ىلع دز" ملف داض ل وز نم كيلا ابتلمح تنك . ىلا ةلاسرلا

 نم نوءاء.ال م6! , نيكسملا سئايلا اذه ريصم نوكي اذامو »

 كلذ 001 3 لع كرك ذ 0 هك ىرمأ:نمالو ةارما

 مايا الا يهامو 0 د01 ايست ق جلامنتا تنك أع هر خالو ريخ

 000 |1[- كلاحتساف اهمج ىلا اهسفن ءاد ىرس ىتح لثالق

 قراف:ال تناك يتتلا ةبذعلا تاما -ة,الا كلت تافطنلو الاه



 جود

 ا تاتو" لب ال رابعا رف لع تطال حلا :

 سو رملاو سر ءاارك ذ نعاههطقاماهماعدرو واه رم ًاابمأ ع ارف (نانأ
 هل اييط عدترلف كلذب فتهت : لازنال تناكو بيطمللاو ةبطخلاو
 جما و بييطلاال و د اعلا ىنغ اع 4 ىف هيلا تعزف الإ نئاع

 1 امورك ربقلا نم وندب ةاتفلا

 كرت ات رعشذإلايل د: اهشارف بناحب ةرهاس تا
 توتدسأف تاعففأهدتم ذخارأ 1 راشأفا اممتون دفأ ممم ى آد

 عيزملاف تلق ؟ لدللا فاعاتم 5 0 ىف تااقو ةسلاج

 "1 يي دقف ممن تاق ؟؛ انو كادحو تنأ أ تلاق ؛ هن 5
 ع ا 2 نأ نيماعت الأ تاق ًاعيبا ت01
 امو« هنآكم لع ل ىلب تاقوم 0 ا ايممسأ ل ةملك ١
 ىف قابلا قيقرلا طيملا اده ىلعتقفشا 0 0 ءأ تنك
 طويخ نمطيخ رخ + آهغا طنا عطقن ا نإ لم الإ نرم اهدي

 ل مرح نم ىم اياك هلا قلم نأ اج الأ تنافاا
 تراشاف « قديساي كلذ نم 0 ا ؛؟ ىنأشب 55 ملعب
 ئذلا تاع كلا اذه كيلا تدتكف اهم اهتئحف اهم ربحع 2 1
 ناكم لك ىف كنع ىياطلا لئاملا تجرخ حابصلا حيبصأ اماف « هأرث 5
 لف كا ينداع لويس لك ىف هي نداغلا هوجو حفص"

 هنم ءقىرد هّص ره ند ملأ(



 ع ١ ع

 ةيعانلا تعمس ىت> هتفلب اف ليالا نم رطش ىغم دقو لزنلا يللا

 ىتلا ةرضانلا ةدرولا كلن ناو ىلتقملا باصأ دق مهسلا نا تماعذ

 اهتاقرو نمةقرو رخآم ويلات طقسدق ءاهمو الاج ايندلا المت تناك

 ناك موب اهموي لثم ىترامو اهدلو ىلع لكاثلا نزحاهيلع تنزغ
 [ىكابوةيكابدتكا

 ىف هوجرت تناك ٠| لك "نأ اهرما قم ىح |( رك أ نآكو

 اهتينم نود تطقسو كلذاهلافف كا م ىلا ايناج مايأ نم مون نأ

 كيلا ليبسلا بلطتأ لزا ملو ىسفن ىف ةلاسرلا رمأ ةمتك لزأ لذ

 كتدجو ىتح
 تدرفنا افتفرصناف فارصن الابا منذ واههينصامل تركشف ٠  0اهيا 3 ٠

 اًعيشف ايش ينع قوف طبه ءادوس ةباحس نأ توعش ىتح ىسفنب
 كلذ دعب 3 اذام م لعأال مث ىف : لك ىرظان ن رع بج د وح

 كلتبأر يت>
9 

 ان

 نا "تاع رفزرتز يد دحلا اذه ىلا هش ادح نم لصو امو

 كلامتاقو كيم تودف 6 امد ةده ا تضفرا لو هدرك

 اهدجأالف هيفانأأ اماهم ب ”رقتاةدحاوة عمد بلط أى أى لاق: ىدييساي

 ششرتو قرفت ءىشلا ضفرا )١(



0 

 تالك ضءس مهي هنا ترعشف ةليوط ةهرب تكس من 7

 هلوايف ىل دنس ال رادلا هذه ىف بيرغ ىلا ملعت كنا موللا» :

 ىلاو «ىسفن لبعةبد وعأ امايندلا عاتم نم كلمأال ريف ىلاو“ دصعفع

 هتةحسدقى لق تب اصأيناةب رضلا ناو 6 ةليح الو هةحوت ةايحلا هذه

 """ءامانلا ىتح هيف قبب ملف 6

 ابتعدوا ل سشفنلا هذه ىلا ىذد ل نا كفنحل قاف

 (طغاس كبجوىفاهم ق'او اهناكم نم اهتعزتلاف ىَتِج نيب كدي
 راد ىلا اهلقناو كيلا كتتميدو دركساو اهيلا كدب تنا ددماف ءاشان

 »ع كر راوألا منو 6 كراد رادلا ممقق كتفار

 لاقو رارفلا نعهسبحم نالواحي امنأك هيديب هسأركسمأ مث
 ىلقبو اقارت_-|١ قرتح 95 ا : تفاخ فيعصض تودصب

 اههمىننفدت نأىتدمت لبف « اذه ىلعايقاب ىنبسحأ الو (نايوذبوذي
 ممل تلق ؟ 0 3 هللا ىف نأ نت ىعم نفددو أهربق ُْق

 ا 00 هيط تناول 7 الا لاق 4 ةمالسلا كل هللا لاسأب

 0 لق

 ششرو قرفت ءىثلا ضفرا )١(
 سفنلا ةيقب ءامذلا (* )



2 
 2 و

 0 ف هسفأ تجرخةضافتلا ضفتنا مث م 5

 0 0 0 ىلا 5 ل

 . تالتسا 0 نيكسلا اجلا 2 ىدجو ن وه دقل

 | ىلا ةلاس را 3 هد تقد ودار 1 ثيح ه-ئنفدف هتيصو ذيفنت

 اه هناك ىلي فترا نع زجمف اهفاون نأ اهيف هم ةنبا هتعد

 02 ١ . ائيم اهايلف

 أنا ولا ناقي دصلاكن اذ دحاو فقس تحت ع.تجا اذكهو

2 

 ٍ .انهتوم كعب ! مس ىف 6 رسحهقللا ءاضف ايي 0 امهم ف فأ ص ناذللا

- 

 رهقلا ءايمق



 ىاقعلا

20 
 6 ةعوصوم »

 ىتأكى ضاملا فيصلا ىلايل نم ةليل ىف مئانلا ىرب امف ا
 0 داليلا 8 أمعق وك ال و أهعسأب 0 ملعال 1 ربك هن دم تاطبه

 تارف تاماس عنب اهقرط ىف تيشف هيف. ىذلا 0

 ربصحال تاغالا نه عاونأي نوقطي مل دادعال رشبلا نم اسانجأ
 نيب هارآ ئذلا ناو ةنيدم ىلا تلاجتسا دقااندلا نأ كإ 7

 ل ناكم ن م. لقت أ لزأ ملف هاصقأ ىلا ه ند ن< هم ماعلا ؛ ىذدد

 ىلا ريسملا يب ى ها ر نوكسلاو 2ك 2 نيب لد 3 ناكم

 5 ظنم قرع الو أش أهم م نا ىلا ني 5 م ةميظع ةيذب

 اهحأو اهننفأ ف ىقمو ساثلا ن 0 نقاخ اهاب ىلع محدزا

 5008 ةئيج مهلت اج وموهفويسل نو رطل دنا نم فئاوط

 تماعفاهماب ىلع دشتحما 3 اذه اموةينبلا هذه ام نيفتاولاضعل
 ىف لصفلاو سانلا ني ءاضقلا موب مويلا ناو اريمالارصق

 ىف 5 انلا ف 5ع يدان قىتح ةعاس الأ ب ىه 9 4 . مام

 روبقلا خارصاهءسا ةيكير مآ ةصق قمن ىلع ةصتلأ هذهت عضو (1)
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 مرنأ ىلع تلخدو سشانلا لخدف « هودهشاف ءاضقلا ساحم عمتجا
 ىسرك ىلع اج ريمالا ثيأرف سلجملا ىب يعتنا ثيح تسلجو
 ديما اذ نفك سيشلا "00 ال التي بهذ نم
 د ا راس ل كد سدلي, لجر هذيع ىلع سلج

 ل ربدلا نهاك هنيع ىلع ىذلا نتف رف امهنع تلأسفاتاسايط
 هيدب نيب ءاضيب ةقرو ف رظنب هتبارو ةئنيدملا ياو
 حتفف « نيمرجم لاب ل لاقو هسأر عفر مث ةعا رم اهملع فأف

 ثيللا قاح لثم نع فشكتف ءانفلا راسي ىلع ناكو نجسلا باب
 داكن (مرهاخيش نوداتقي ناوع أهلا هنم جرخو 0 0
 هنأ نهاكلا لاقف هتعرجام 0 لأسف [ثهوو ًاقعَص هئاوق هماست

 ةصصخلا ققدلا رئارغنم '"' ةرارغ هنم قرسف ربدلا لخد صل
 مرجملل ليواوحاصو اانا خم دا « نيك الاوءارقفلل
 هيلع دهشؤ دوهشلاب ىدوت 9 * ؟ للا تبب ىفدهللا لام قرسيأ مث ولا

 ىلا م رهمللا داق. لاق 7 ةهرب نهاكلا عم ريمال ا راستف ربدلا نامهر

 أر مت . مث هفأر ا مث ءارسنإ م هانع عطقتف تول ةحاس

 نيب خيشلا انجف ؛ بغاسلا سضحولاو ئداغلا ريطال اماعط كريو
 ِ 00 لواحي امن 6 ةشءترملا ةفيعضلاهذب هيلادمو ريمالا ىدع

 7 نارا ةراتقا1 7
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 نيبو اوداغ مث « هسبح ىلا هوامتحاو هف ىلع ناوعالا برضف
 نيب تري ليحن رفصأ هرمت نم ةرشع ةنءاثلا ىف ىف مهيديأ

 هتعرجام كا ريمالاى دب نيب هب اوفقو ىتح اقرفو افوخ مهدبأ

 بئارضلا عم هتيرق ىلا ريمالا داوق دسبأ بفشل اولاقف

 دئاقلا هرهتاف هئابإ ىف حقوتو ىّأف لاملا نم هيلع ام ءاداي هبلاطف
 هتايحب تبهذ ةبرضدبهب رضو هدمغ نمهفيس درجو اظيغ مدتحاف
 اهنأكف ريمالائان لتقي نم نإ ؛ لوحلاو ةءاظفللاب سائلا حاصف

 مهند 'امشاودأف لوتقلا دئاقلا ناوعأ ءيج مث « هسفأ ريمالا لتق

 ةحاس يللا مرجملا داقي لاقو هس عقر 1 * ءةحريربتالا قرا!

 ىقبي.الىتحاباك هقورع دصفت مث ةرجش عدج ىلع باصيف توللا
 لاح ةخرص مالخلا رصف «مدلا نم ةدحاو ةرطق همسج ف

 نا اوثبل امو « نح.سلا ىلا هولمت>او اهبما-ءإ نيبو هنبب ناوعالا

 ةياحس الول ءاهنو انسسح ؤيشملا نك وكلااهناك ةليج ا
 لاقفابتعرج ام ريمالال اقف اهنيبج قوف ىجدتتت نزأ-ا نم ءاريغ

 اهنجدت قا ايلهأ: نت لو الع شح ةنأر 3 صا اهنا ىذاقلا

 : مويلا لبق ابنم جاوزلا 2 عمط,و اهبح ناك بررغ ىتفب ةيلاخ

 ةعرجلااهنا مجرلا وج را لتقلالتقلا اوفتهواوب رطّضاو ساذلا ججاهف

 لخدف ءاهدهاش نبأ ريمالا لاقف « ىربكلا ةنايلاو ىمظملا

 نذأ ىف ئيماقتا سمبف ءابيلع دهنتف اهرعأ فتك ىذلا 1



 1م

 .مجرتف تول ةحاس ىلا ةاتفلا ذخؤ زيمالا لاق مث ةءاس ريمالا

 . م ةمطق اهمظع ىلع الو دلج ةعطق اه ىلع ئقب.. ال ىتح ةيراع

 درا 007 ةيريوريمالال قس اباجعإ اورقكو سانلا للبق

 نماثلا ضر شايع ءاعدلاب همضاقو هنهاكاو هلاوفتهو ..هتوقو

 مهرأأ لع تجحرخو نيطيتغم ني-حرف موليبسل اوضمو هضوبن

 اهيف عمسإ مل ىتلا ةبررثلا ةمكاحلا هذه ىف ركفأ اًيثتكم انيزح

 موموصخ ريغني٠بتما لع اهيف دهشيو ميسا ن 0 نع نيحبتلا عافد

 00 أ و مئارجلا ر ادقم للعتاب وعلا اهيفردقت )ا و

 اهماظعإو اهسيدقت ىف هولغو ةرهاقلا ةوقلا مامأ مهئاذختساو

 ةحو انا لا ىلع لوزنلاو اهب ةقثلا ىف مهقارغإو

 تاماكلا هذه ئسفن ىف ا ةوسق د

 ءالؤه لغ نيرئاثلا ءالؤ» نيب دجوب الأ م تل

 مهئارجيلا رظنيو مهمحربف مرذع لعيناز 1 كان ران وكالا

 ام ةرفغللاو ةحرلا نم محل ىنمترو هتمي رج ىلا اهب رظني ىتلا نيملاب

 ماما ميفقوم لثم فق وم ىف فقيب نا هل ردق نإ هسفنل قمتي

 ؟ مهاضق لثم ةأضق

 ال 70 ا! رئاقلاو ..ةيئاز ريغ ةيقازلا نوكت نإ زوجي الأ
 ”00 د كدي امقرسأ | نعالاو. .:هلاموأ ةضزرع نع

 ظ ١ 1 هب لهأ



 هل خ5

 مدا لا ةرم لتفلا ةعرج ريمالا تكتب
 ؟ ميار > ىف رظنلا دنع نيلتاقلا

 هلح ريغ نم رانيد مايالا نم هوب نهاكلادي ىف طقسا 1
 هذه رفتغيو هربذ نم 00 ةرارغلا ىلع هنزح ةعول فخيتف

 ؟ كيل

 هن ايح مأي أ نم هب رمامف ةدحاو ةءاس ىضاقلا مدق 3 1
 ؛ تاطفاسلاو: نيطتانلا ل عادت هر 0١
 ىف نومكتح دعاقملا هده ىلع تر وسلاما ءالؤه مه نم

 سوحنلاو دوعسلا نومسقيو ؛« نوو' سم محلا ومو دابملا حاورأ
 ؟ نوديرري 6 رشملا نيب

 الو « نيروطم كالسفأ الو ؛ نيموصعم ءايبن 1 أولا مهن
 هدابع نأ هيف م مبا لكي لات هللا نع ًادهع مهب ديا قواخ
 هذه نوساج 0 2م صلو ميظو ظح ساد
 هذه نودع سلا ةغ رش ةروق ىأ نمو ؟ دعأقملا هده ىلع ةسللا
 الاخ نيالا 0 .مااجب نورئاتسي ىتلاةلقلا

 ةلالسو 1 ةعألا ف مظعالا ديتسملا سيلا .ريمالا وه نم
 قانعأ نم ذخت, نأ هربقو ةناوب 0 ىذلا مظعالا نيم
 « هياع سل< ىذلا شرعلا ىلإ اهنم دعصل اماس مله طر 1

 لول اا مهروم او سانلا عرب ا نعل :.نهاكلا وه نم



2 

 : ةضترملا بواقلاو ةفيمضلا سوفنلا

 3 قملا س ايلا ىلع سان ما ىناقلا وه نم

 قحلا ةروص لطابلاو لطابلا

 ٠ نيملاص ًارازخأ ةماظلاو ص 00 و نودبتسملا ناك ىتمو

 نيرهاطأرا اا

هضرعل اميضغي ةيضغل لجرلا ”لجرلا لتقي نا 0 بيحب
 

 « الداع :ىمس لئاقلا ”ريمالا لتق اذاف ءامربع يمسيف هفرش وأ

 اماىهسفهلايءاهبتيقي وأ اهب تاتقي ةمقالا ق ةراسلا قت نأ

 طقست ن ًارء(مزاح يمس هب ليثغلاو هفارطأ مطقب ىضاقلا رمأ اذاف

غزنو أل اح رلا عدخ نم ةعدخ اهمإ اهقاس اعر ةكعما ل
 ١ نم ة

 اهرظنم نوعشدتساو «اهرمأ سائلا ركنتسيف ناطيشلا تاغزذ

 اهاعطقاست: ب راع لست الا ضعب ىلإ ةدودشم اهو و اذاف
 ةرادح

اهفقوم مهعأو اهدهشعا ندا بود لك نم مج رلا
 اهريصمو 

 ةرم هب رشب لاعيال ملا براشو؛ رانلا ءىنطتال رانلا نا اك

 الكل ذك ءىرسلا ديلا عطقي حلاميال ىنيلا ديلا عوطقمو: ىرخأ

 ءاقشلإب ايندلا هذه ىف ءاقشلا ىحع الو زقلاب رشلا اع

 تررف ليللالبقأ قح ثيدحلا اذه لتع ىسفت كيد كز زألو

م تاييقا اهوج ىف رءاطتن' ةشحوم ةماظم ةحاسإ
 ةيداغريطلا ن

 ' ؟!ظنم تبا رفاهفارطأ نع ابغاقإ دعب أ تنل, ىتح اهقرتخاف ةحار
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 مويلا تح ىمفنب قلاع هرأ لازيال الثاه

 ىلا لما الو ال نازل بادب ةرقس هلا خيبشلا تيأر
 تا ربا 2 كهيلاوح يو رط و هسأ 3 تبر مث

 دقو اهناصغا ضعب هناك ءاعرف ةرحش ىلإ ادودشم ىفلا تءارو

 الايخوأ ءالثام ابد حبصأ ىتح مدلا نم هقورع ىفام عيجج لانس
 الو سأراهلنيبتسيال يالا نم ءارمح ةلتك ةاتفلا تيأرو« راس

 مْ ءاهئامدب ةبضخلا ةراجلا نم ماوك ااه تطاحأ دقو

 تماعف مدلاب قوفتءاف وجةرفح ثالثلا ثلا هذه بناحي تب 3
 ا اد ترعءشف نيكاسملا ءالؤس 0

 ىناكم ف تطةسفءىث لك ىرظن نع باغىتح اليلق اليلق ينيع ىلع

 ليالا نم ةلود تده» ىتح قفتسا لف ىلوح امم ءىشن 1
 هرظنل تعثراف د و آد ورىنم ودب دوسأ حبش اذاف ىنيع ت>تفف

 ىتح مدقت.لاز اف « هءارو تابتخاف ةرحشلا قاس ىلا تعزفو.

 ىلع هتنيبتف هدب, ىف ناك ريذص حاسم لغشاف ةرحشلا تف

 حفصتت تش مهذحسو نيكاسملا ىز فءاط_شْز وجع اذاف هرون

 هيكبت ةعاس هبن اج تثجدف خيشلا عرصم تغلب ىتح ىلتقلا هوجو

 م هتثج ىلإ امتهذو اهءمجف هفارطاو هسار ىلا تشم 3 هبدنناو

 هربق ىلع تءاقواهيف هتنفدف ةرحشلا قاس ته ةرغح هل ت رفتحا

 كدافحا ليبسو ليبس ىف تيقل ام هللا ليهس ىف: لوقتو هعدوت



 ب 3 -

 نع راط حور هفنكو هللا ةمذ فو « مولظملا ديبشلا املا ءاسؤبلا

 «اباوأ اجو سانلا ريخ تنك دقف كربق همم دسدو« كينج

 قلتل كبر ىلابهذاف « [ةنوأبلق مهف رش أو ءاديو انا سل مهربطاو

 كيلاظو كيلتاةا ىتحسانلا عيمج ةمح را هيلا بلطاو هدنع كءازح

 «كقارف دعب كنع ىنيزمي ءىث الف اكيشو كب ىنقحاب نا كاتو

 ىف عقووءاهرظ:مىننزحاو اهؤاكب ىتاكب أف ء كئاقل ىف لمالا الإ

 ءاضقلا ءادهش نع ديبش ابخيش نآو لوقت ايف ةقداص اهنأ ىسفت

 .تيشمو ىثبحم نم تزربف هتصقو |مصق ىلع فقا نا تبيحاو

 .تركذ "7521 لوألا ةرظنلا دن ىأ رم تعائراف اهللإ

 مويلا ذن-م ام لزن يذلا اهاصم دعب ةايملا بئاصمل ةميقال نا

 دلبلا اذه نع بيرغ لجر اناف ىتديساب ىعارتال ىلوقب !هتردتااف

 كفقومةعاسلات ياردقواًئيشهلهاناش نماالو هناش نم فرعاال

 5001 2 55 كل تيئرف نفاس ىلع كمجفتو ربقلا اذه لع

 ايوع+ نوكأ نا عيطتسا ىناع كسفن تاذب ىلا تيضفا ول تدنعو

 ظ لوقتو ىنثدحن تاثناو ةيكاب تريمتسافع كره ىلع كل

 ًاقراس الو اصل هت يح مايا نم مو ىف نك ل ىجوز نإ

 نءةدحاوةعاس رتفيال ادجم الماء هتلوبكو هبابش مايأ ىضق لب

 هدحاو ناكوهداو ربك ىت> هتيب لها قزرو هقزر تلط ىف ئمسلا

 0 ملا نم هل. لقتسي ناكأم ضعب هياع لمحو هدعاس هب دتشاف



 ةلزان هب كلز ىتحرهدلانمةهرب هتن وععو هب انمعن نا الإ وهاتموي
 دالواة م هاءعرو فلخو هيلإ اقام 2 وحا هتايح تيهذفءاضقلا

 ةخوخيشلا هاباتك ردادق تناك وه رمت نمةرشاعلا مه ريكا زواحال
 ال لمعلا رع ًازجاع حبصأف لكلا مو ريكلا مم هيلع عمتجاف
 ل ةلاح ىف اميج ان>صاو 0 ةئيفلا دعب ةئيفلا ىف الإ هعيطتسإ
 أمم مفرطدن 0 مالإ انسوفن نم اهماكمف رمي ال نس وبلاو كنشلا

 4 00 ام انذب ىف سيلو ماير ولإ مون سمق ؛:اع تعلط ىت
 نإ اينعو ع لق اة  مهالمتام الو انراغص بالصأ
 نم ذب َرَأ لنءهدنع نم ةجر هللا انكرادتي م نأ 6 نوكل ااه
 اللا تور يدع رطشم لك اهبلا أجاب. ىتلا ةلمألا ىلا انآ نأ
 نس نم مهد دجأ ملف مهفك ٠ ءام ىذتتماو عوفورما ضرغنأ
 ربك |ناكو « كلذ ايش لع ىنادب نم الو ةنض «٠ الو ةعرج 41

 نذاحشلا هعق رم سبب 8 ا ى دي وىدي لاح أم

 أم مهلا نم ىنج نيبو ىلز يم ىلإ تدعف ٍ مترك د رلمأ الو
 كي ارو اعود و وءاس اديس لافطالا كل أرف ميلع هن هلل
 هفك ا ضرالا بار ىم-إ م اسلاج خيشلا

 نيملاو ةعاسلا ةنيفلا )1(

 نوذاحشلا هلمحب قروزلا ةروبم ىلع ءاملل ءاعو ةوكرلا (؟)

 هنم نوروضتي عوجلا نم نوغاضتي )0



5-7 - 0-2 0 -” 
 مي 7 لة 0-6 0 2

3 0 

 د 9

حب فيك الو عنصي اذام لءْال هفكب
 تولا صخش نأ ولو« لات

 رظنم نم ىسفن ىلءنوهأ هرظنم ناكل ةعاسلا كلت ىف ”ىلا زرب .

يل وخددنع ىهجو فنوقدحيمهوةيبصلا ءالؤو
  مميعأب نوروديرو 

 م«هلإ تدع امو ؛ مهءوج دسي او مهبلإ تدع له اوريل ىلوح

 تلفو خيشلا ىلإ تمدقتف « لماشلا دمكسلاو« لئاقلا سأيلاب الإ

كلاىلوت تاقدصالالامز ومعز, ةنيدملا ريد ىف نإ هل
 مظعألا نها

ذ ولف نيكاسملاو ءارةفلا ىلع هقافنا
 6-50 تفقكو هيلا تيه

 انوجرل كرم عاهب نيعتستلالاكلذ نم ةلالع كحنعت نأ هتلأسو

لم الا رونبههجو راتتساف«نيك اسما لافط الا ءال ئه ةعول ءؤطن نا
 

هغلب حر يددلاىلاىغم واهيلع دمتعاف هاصع ىلا ماقو
 ةرجح ىلإ دعصف

 تحن بكسو هلاح ةلج هل ضفنف هدب نيب فقو ىت> نهاكلا

لا هيفيع ىف مايرالا دي تقياان عيمج هيددق
 هلمقتساف عومد نم نيتك رق

 ال ريدلا نا هل لاقو لوؤم الئاس 4 - ول حبقاب نهاكلا

بىف تنك امو لبق نم ناسحالا هوفاسأنذلا ىلإالإ نسم
 نممو

يلإ نينسملا نم كئاخ رو كدغر مايرأ
 باو ًافكنأش بمهذافو ه

 كيتمدمو اما رحاب اوهاف كب تقام ناذ كيد نيب ةءساو قزرلا

 ريدلا ةخاسملا لو ىلا للا صرف را نياطلا ةفكك
 6 ار نع هن سذح ند 2 2

 هلا هرظن َْق أ.يدلا ا[



 تناكامو اهمهسفن هتندخ قرقد () :رارغ اهاباوز ىدحا ىف حملف
 |رئاس رمتساواهنعىضفافءايإا هكردا من ةقافلاو زوعلا لولد
 هدواعف يرخا ةرم اهيلع هرسأظن عق وفاهيناج راص ىقح هقيرطف
 هسفن ثدح اهنا سلجف عفدني لف هعفد لواغ لوالا هثيدح
 عا ال'نيكسم ريقفان اونيك اسملاو ءارقفلاماعط ماعطلا نا :لوةيو
 رقفا الو جودا الجر اهضابرا عيمج ىف الو ةنيدملا هذه راوسا
 نهاكلا ىل نذا دقف ةعرج ة رارغلا هذه ىف عمطلا ناك ناف « ينم
 ىلع اهل.تحأف ايلا مدقت مثع شيعلا ليبس ىف مئارملا باكتراب
 هلقثا تح ريدلا ةباتء زواجي اف احجرتم ادهاج أب ىشمو ه ا
 هرهظ نع هئاقلاب هسفن هتثدخ ريسملا نع درعاع هنا رمش للا
 عربا ناردج تح "لقا مو راذصلا هدافحأ رظنم هل لثمت مث
 ىلعو ةرمهاصع ىلعدمتسي ىشمو هسفن ىلع لمحف اعوخل نوز وضح
 تدي دقةساقت انك نسحاف ديلا هتم لات قح ا اردت
 دق رون نم هينيع ىف ايقاب ناك ام ناو ول. الو طبمتال هردص ف
 مدلا نمةئفن اذاو هلوح امم ايش ى ربال حبصاف ةدحاو ةمفد ًافطنا
 ةياكم ف طة هئادر ىلع تردحاف هردص نه تقققد لق

 هق ضيبتل با رتلا هنع ثصخ اهن ال اهمثجم
 قلاوجلا ةرارغلا )١(

 حورطملا ىقلملا ىشلا ىقللاو « ىتفك ىقل عج اقلالا (؟)
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 اهتممد نم لجأ دخ ىلع ةعمذ ىتايح ىف رأ ل ةيكاب ةليجج هاتف اذاف
 بولمصلاةثج ىلع اهرظن عقو ىت> ةظحل اهنيعب ترادف اهدخ ىلع
 هيفتللا لبيطاىلا اهدي تدمو هيلا ت ف رد 2 نيب
 ّض رال ىلع ةنسما و اهديىلع هتقات م * تاما ىتح هيدقع تجلاءف
 الو 3 1 1 بايع : 6 ةنك اس ةدماح هيلا رظنتت ةعاسدبن اج تفقوو
 هلق وديا هقوف تطقسو ١ هاقيقثاو ةخراص تفته م < ةلفاح
 ثفنت انك ًاديدشأ اريفز كلذ نيب امف رف رف ناو هلئيبجو هرعش مللو
 هيناكيتوهو ايعارإ تاكد امم لا ىح 59 امدك ذالفأ

 نأ تفخو اهرمأ ىمحأف «اهع كاز ال طفاقلا عذجلا ٠ ىوه
 ترءشف اهنا ترصىت> اهيلاتيشف هوركماوب قل دقز رك
 قوف تسال ةيح املأ تماعف اهردص ىف ددرتت ةفيعضلا اهسافناب
 اهناحن ىب 3 ذ ةهرب دعب تقافتساىح اه هللا وعدأو امدنأ اما
 000 ٠ ىلع تلاقو 0 "ا مة ةر'اح ةرظن "ىلا ترطب

 دياب كيلع ىبأ تاق ؛ ناكملا اذه ىف سيرغلا لجرلا اهب ]
 كباف نك ساي هنأ مهل تااق « نيكشلا ؟ايلا كديقف لعد
 ةايلا ةرهزو تابشلا ةنيز ناك دقف (ريثك ءاك, ىديسأب هيل
 هولتق ذا هوماظ دقلو « بواقلاو ةدئفالا ةءتمو سوف. لا ةناحرإ
 نم دب ىف ةسإرف هضرع ا لد راةلو (مرع الو التاق ناك أ
 فرشالو هسفل مقننا و هيلا ةدتمملا ديلا كل" عطقف هدفي زك كدر

 6 م



 ٠ 1 مرج 11و هع هوقيتسالا زف ولون هس ةليضنفلاو

 ظ نأ كل له تلق « هلدناق لتق نم مثأ الو «هضرع .قعذاذ نم

 : ممل تلاق ؟ ىنديسأ, هتصق ىلع ىد

 نيذلا ريمالا داوق دحأ اي الان مو حابص ىف ل

 3 ةيرقلا تايبأب رع لاز ز اف اهم» بئارمغلا عجم دالب 000

 ةرظن ىلا رظنف هباب ىلع ةفقاو تنكو انلزم غاب ىتح أَي

 نع الان هيلع هتالدف ىخأ نع ىنلأس مث اعزذو اف وخ ىلق الل راط

 1 ىبأف هتاغ ميل ىتح لئالق 0 0 ع لاملا

ىب ز.غوءافولا موب ىلاهدنع ةنيهر ىنذخأبو عاملا هلدعتي
 ,ضعب 

 كغ نأ > مويلا لبق عمسأ تك و كوع !رادخ ناعما

 نجر الف نا اهر ريمالا رصق ناخدب ىتاوللا تايقشلا تاوتفلا

 ا 000117 عر وبن ىلا ثآل رع وأ تاطقاسالا هد

 ةاتفلا عم كل نأشال هل لاقو لجرلان يبو ىنبيب فقوف هب تقصلو

 اناف ةنيهر نم كل دبال ناك ناذ هب ذوخألاو لا || بحاص ان امنا

 ةنيهرلا و أ لاما نم ىل دبال هل اقف « كالا لصيب تح ىلام ةنبهر

 ١ ”تذف« اهنع ءادف كنايخ تديأناف اهدم 1 ٍجاا ةئيهرلا نم دب الو

 ١ تاعاسع نم ةعاس ىف هرأ ل قرع هنيبج يف امل ضفتنا ةيضف ل

 000 مث «ىفرشا ءادف ىنايح نكتاف » هل لاقو موهأأ لبق هيضغ

 ا ا ا را ب بل اليل
 هل هلِحْؤَ ىا هابا هئسش ثنا هنم باط نبدلا هعرغ اسنتسا(1) ٠



 خا ل

 هحرببال هنكم ىف فقوو هسأرب تراط ةيرض هب هبرضو هفيس
 نحس ىلا هوامتحاو ناوعألا “9 هلق سافل كلا

 نايتفلا ىف ىكب أ امنا هتيكب نكلف « هتامم كاذو ىديسايهتايح كلتف
 ةوخالا لضفأو « ءابإو ةزع لاجرلا ةردانو « ةدجمو ةمح
 ظ انانحو ةمحر

 لوح 1 لبق هنفد ىلع ىاكتساب قت نأ كل له تلاق مث

 ىلع ىرقا ال ةعضعضتم ةيهاو تحبصا دقف هنببو ىننب راها

 ةرفح اا ةرفحاوقاس لوح ترفتحاف ةرجشلا ىلا تمقف 27
 ةعاس هينا< تئثجو ربقلا ىلا ةاتهلا تمدقتف امف هتيراوف خيشلا

 اهناكم تقراف ىتح ةلءاذ وأ ةيكاب يه له رعأال نك 0
 : تلاقو ىلا اهدب تدم من اهعومدب ةلضخم ربقلا برأ تيأرف
 نيمتسم هيف دى ال فقوم ىلع ىف دقق ىذيسأب كل 1 ها

 اني تشو ١

 امنادر تايط نم ةيط ره تفتعبا ىت> ىرظن أهتمتاف

 ىنجاهف امناكمىف لازت الةموجرملا ةاتملاا ةثح اذاف ىسفن ىلا تدمن
 ةجرديف وج راالمع ىسفنل ع ال ىننا : ىسفن ىف تلقو اهرظن

 ؛نارتلا ة:يكسملا هذه ةاراوم نم لضفأ هئازج موب هناسحاو 5:
 يئادر اهيلع تقلا مش نديهشلا ةرفح بنان ةرفح اهلل ترفتحا

 لغلا هقنع ىف عضو هلغ(١)



 1 ا ع ا 4 7 0 ارد را حب يمول ب
 : : اح 3 عا 8

 | ابلغ ودلال نان ءابتج ق اهتءحضا ىتح ىدي ىلع اهناءتحاو

 ' ةدربب عفاتم عفاي ىتف اذاف تفتلاف يئارو ةك رحب ترءش ذاب ارا

حاص نمهلوقب ىنردتباف هبحو ضايب ريغ اهنم نيبتس ال ءادوس
 . ب

 اهاج تيأر ةموجرم ةانف تلف ؟ ىديس اي هنفدت ىذلا ريقلا اذه

رفتحاو ابعرصم تمجرف ءارملا اذه ىف ةذوينم ةءاسلا
 | اذه امل ت

 " نذأ”لبفانأش ةاتفلا هذه عم يديس اي ىل نا لاق «هارت ىذلا ريقلا

 | ؟اهنيو ىنيب بارتلا لو نا لبق ريخألا عادولا اعديا نا ل

 | ١ قوف اكو رشلا نم اندف اليلق تيتو « ديرتامو كنأغ ممل تاق

 . اتا ىف ةددرت بكاوكلا نا تلخ ءاحن ةتيملا يجاني لظو هيارث

 أ با ربلا ىلا ماقف ةسفن تفتشا ىتح ؛ اهتاوجا ىف همحرت حابرلاو

 ( ىديساي كلها ركشدتللاق 1 تفتلا مث اهاراو ىتح اهيلع هليهم

 فشك ام رتسب ةءولظملا ةاتفلا هذ_ه ىلا امي دعا: ىلا ديلا هده

 افا د] ا نم اوما ا( رد روم نم سا

 عوجرلا دارأو «اهبلا تخحأ اي كيلا ندحأو « تامف اهب (ريخ

 | ؟ لوق” م ةمولظم ةاتفلا هذه تنام لهو : هل تاقو هتفقوتساف

طم ةثداه ةرظن ىلا رظنو ةرم ةماستبا نع هاتفش تح رفناف
 ةنئم

 ةفاح ىلع افقاو ةعاسلا ىتتبأر ام كلذ ال ولو ىديس ا. مذ لاقو

 مدنا اهربق

 لوتأ م5 كل ل 2 نأ عيطتسأ وداه ا ىذلا لجرلا انأ



 هباهومرامم ةئيرب اهنإ | تما هيلا امفار هيدب نيب تفقأ مو يبرل ٠

 ةيفاصلا ةرطقلا نم يقنأو « ةلولطال ةرهزلا نم رهطا اهنأو
 كلذك ع : ةبعال ةلفطت ناك ذمقاتفلا هذه تدب اد

 اهتيطخ مثصالخالاوءافولا ىلع اندق دقاعتف انعم ا انيك
 ءانبلانيبو يق يجمل اذا ى 9 ر'”ىبطتأا ابان

 3 نأ انناكف تول ةلز# هيد ا تلا ذا تاذودم مايا الا اهب

 وأ ماعلا ىغقتا اذا ىتح اناعفف الماك اماع انسفتأب راظتنالا نم انل
 امثاريع قات صا ىف ةنيدملا ىذاق ىلا ةاّتفلا تيهذ نأ ثدح داك

 دس اهرما لك وزاكَوايمحءازو لسراف هنقن اهتحيشش ا
 اوضوخم نأ نول 0 اذماا نم لبر رز“ ع

 عمال ر انيد ىباثلا هئطاش ىلع مم ىءارت اذا مدلا نم انام ار
 احرف ةحنملا هذه راطفةيخأ ةنبأ نم جاوزل ف 0 هيلع ضرمف

 هذه ابيلا لمح ةاتذلا ىلا داعو هياط ةباجا ىف ددرم, لو ارورس»و

 خوك نا ع ِط :لسأ ال ىننإ تلاقو رساب هجوب ه_ةايقتساف قرشا

 نيجوزتتس اهلل لاقو اههوَمب لب لف  دحاو نآ ىف نيلجر ةييطخ
 ىل راوملا انا كلسفن ىف كل رايخ الف ةهراك وأ ة تاط درا 0

 اور ذدع امل 6 لئالق م أ الا ىه اموءىدحو كيف

 ناكام تعج ىتح مويلا كلذ سمس 5 تب رغاق « اهفافزا امون د



 | لع ةمئاعت ليللا راتس مت ل ل ابي قاما

 006 دق اهمع ناكو « كلن قيرط ىأ الو بهذت نبا لدعت ال امهجو

 امتوباطي هداصواو هيويع الع ثيق اهرارف رمز داتا لا ذر

 ناردملا ضعب ت«ةسااج دعبلا ىلع موضع أب أبل ىت> ناكم لك ىف

ترفو ماكمىفاهتبيقح تكرتو هآرل ترعذف اهيلع لبقأف
 نيب نم

 نن رق ىل زنم ىلا ةعاسلا كلن: ىف اد اع نك اج ف اودع و كعت هيدي

 ْ 5 اورفظنامهناو ىنوعبقي مهنا تلاقو "لع اهسفن تقلأف

 ا ها اهبتبهذواه مى أف نا كمر ب ى هم راف
 ف

 ىماقلا ناوع اعاوووا م لخ ١ ىت>ةعاسالا| مار أ ضب

 تاواي هد عاورفدم ملفاتي ةرتركنأفا ًاديدشأبلط اهملطي

 امحاصاذهو ةيئاز ةاتفلا نا : حاصف اهب رفظ ىتح ابابا تاركجلا

 « هب اهيمرب كيا ا ناعألا نم ةد 22 لكن هل تشك ا

 مهني لوحأ نأ تاواسو اهوامت :ماذا اوعأالا ىعأو ء "ىلإ مصيب لف

 8 لف ىناوطصإ تراط ةبرع خازم مدحأ ىنب رشف اكو

 تذخادق ا وط ةهردمب الإ 1 قص لعايشتم

لثتي ىف ٍم> قيفأ ال مايأ ةعضن 56 | رف تمزاف يحسج نم اهناكم
 

 ىناضعأ كَ ىشث.ت ةذعرلاب ر شاف هن لا ظنملا كلذ ىل

 ذنمث الب اف هللا ةر يك وح ىتح قا رغتساو ىلو هذ ىلإ دعا

 7 ى زم نف ةلذللا َح جرخأنا تمعطتساو لالب الا ضع, سمألا



 3 ب ما/

 ريخ الا عادولا ابعدوأ َق اراك تجف ةأتفلا ر نم مام تمامذ
 1 قئاذلاب الو ابنع كا ايان امو 0 2 ىرانا

 أمم و ى> أهدعب ع ندم م شرعلا

 تار لا 0 امنايطف تدمج ةراظن اهربق لع يتلا مث

 ٠ هليدسأ ىهم»و ءاقشو ةعولو 95 لزح نم 0

 | مْ هب رغم ل ردح رمقلا َث 1 ّىَح اليلق الا نشا

 ةعجو ةحاسلا اذآو « نوكسو ةماظ ءاضفلا اذاف ىفتخا نأ ثبل
 ةنالثلا روبقلا ىلع ةفرشم ةياءةور ىلا: تدعصف ء ضاحشاو
 ىسشت عا تأشناو أهنمأ ي موضم تدخلا ود ىف اذ ١ تفُماَتْف

 لوقأو

 نأف ؟ محار الو لداع ايندلا هده ىف دجو الا ىرهش تيل
 ؟ ءامسلا هجو امهنم الخ لهق ص رآلا ةءعقر ا.هنم تلخ

 رد نيكل خيشلا كلذ لعن هي 3 ىنيدلا ميعزأ مرجأ

 ىلالج رأا 0 هدنو لهأ هعوجو همعود> هل 0 هللا لام نم 8

 بقاع و 24 دق رس ىلع قراش 1 بقودف ةقرَس بلا هع رج باكر |

 ىو بلا ةق وس تناك ام ى ءاقلا ةوسق ال ولو « هنوسق ىلع ىماقلا

 ب هرد ةاجفاطت ال دلاف لسرأ# ”الربمالا مرجأو

 ةعرج كفك اف اهنع دوذلا ىلا اهوخأو طضاف اهُص رعب دري نآ
 أرجرلا ىلا همفاد مللسو هتعرج ىلع يذلا بقوعذ هدايذ ىف لتقلا



 يم

-/6 2 

 00 ا جاوزلا ىلع هبحنال ةاف هركيإ نأ د ىضاقلا مرجأو -

بقأعي و 2 0 رفىلع ورا هبحو نم تررفف هنم
 ([ 7 هو

 هدادبتساو
00 

 1 : مهلا سأل 0 ائيرب مرجملا بدأ اذكهو

 00 أ ىف رظنلا بحاصو ءىربلا يضاق

 اهريثت لاز 1 مويلا دعب ضر "الا لع ءامسلا طقست لبف

 ؟ امنزمو اهثيغ اهرطمتو ءاهموحضو اهيكاوكب
 ظ

 مدلا ةكرب ىلع ىرظن *: عقوف نيرويقلا عرصم ىلا تفنلا مث

 ف م لايخ 50 ةءادبشلا ءالؤه ءامد ابيف تمعمتجا ىتلا

 0 مجنلا كلذ ىلا ىرظن تمفرف اهتحفص قوف 'الألت ءامسلا

وملا ةدففأف ظيفلا ةر مج هل 03 رطضيو بهات '" خررلا وه
 نيرو

 (عيشفاشش ضرالا ىلا طبم 26 أ 3 ”ةعاس هبت ىرظن قلمف

 ضرالا نيبو هنيب قبب ملاذا ىتح ا دادزا اذك همرج مظعيف

 وه أذإو اديدش ًطافتنا ضفتني هب اذإ ليلا ضْسب وأ ليم الا

 هيليع نم ررشلا ثعيني باذملا ةكالم نم كلم ةروص ىلع

 .لزن ىت> اطباه لز : ملخ هفا دانأر هجن ف رياطتو هب رخئمو

فصل هيحان< قفص مث ءادبشلا ر 000 ىتلا ةرحشلا 0 ر ىلع
 ةقي

ءاضاو ضرالا تأ ع ان تزيوها
 قطني دع مث ءاجرالا أم ت

 1 1 1 هس تستعد
 برحلا هلإ خيرملا مهتافارخ يف نانويلا ءامدق ىمسي (1)



0 - 

 م
 لو راد ايلا قامعأ ىف دءكرلا ةلدءاج هل و عد 2

 دقضرالا ىه أهو : هيلع اوناك امىلا اوداع دق ضانلا ماه
 0 عيطتسي : رماطلت اف .[قح اداسفو ارش تقام
 ءامسلا كذكنأ نيم كلم ةطبيش ف انا

 : افي تار داد ايه. ءافععأاو ؛ ةوق اودادزادق ءايوقألا ماه
 الف « ًارادحتا ءاينغالا توطب ىف ردحت ءارقفلا مول يه اهو
 نيمناقب نورخ الا لو ء نيكس 4 نو ألا

 « مويلا نسحن نم نودحيالف اءوج نوتومي ءارقفلا ماه
 د 1 موذرعإ نم نودحي الف د نونوع نووكنلاو

000 ' ْ 
 اودمغاف هتمذ اورفخو هللا دبع اوناخدق ا ماه

 اودلتو قمل اون لدنلا ةناقآل مهدبأ قشاامتصو لاا
 نوحتفي ام اوشموةءيبطاا ىلاالو ةعيرشلا ىلا ىهالاهريغ 2

 نوديربام اهنه اولانبب يف حمماذلو م اوهش قبررط مهسفن ا

 مامأ سرت نوناقلا اوهضوو اوماظو | وعمط دق ةاضقلا ماه

 نوؤاشإ نم نولانتو « نوباصيالو هلارو نه نوبيدل ع

 نولاني الو هتيام تحن

 ىلا مدباسم اولوغ ايثدلا ءامصز اوحبصأ دق نيدلا ءامعز ماه
 نونضلمأ د دابعلال اومن م هنوقرسي اماهيف نوعمحب صودمل روأغم



 حل 1 ---

 نيكاسألاو ءارقفلا ىلع هن« ليلقلاب

 ةلاو متاوهش ىلع ءارمالل اثاوعأ اوحبص أ دقساذلا ماه

 ميج مويلع طقستلف « مهتيصوصل ىلمت نايدالا ءامعزو مهماظ ىلع

 نيسوءرمو ءاسؤرو « نيك ولممو امولم هللا ةمتن

 با رغب مدل محلا ضوقتتلو دب اءملا مدهتلو شو رءااطةسنل

 قرغتا 2 0 داحنلاو 0 راعوالاول وهسلاو 0 راصمالاوندملا

 خويشلاو ؛ ءاسنلاو لاجرلا هيف كله «امدلا نم رب ىف ضرالا

 مهماظامو « ءايربالاو نوهرهج او «رارشالاورامخالاو «؛ لافطالاو

 ٍ نوماظي مهل نكلو هللا

 م6 روف مدلا ةكرب - كلن هيوعد نم يعن ؛اامو

 اف هلل ككمو اتم ءامعلا تماف 3 1ك ةوعد موب رونتلا راف

 جات ورب رمجأر < ضرالا اذإو ردح: :أاليسلا قفدت ضرالا

 2 2 ارك رودقو « عرصو عرز نه ءىث للك همامأ حك

 5 ديد ترعش مث« تماصو قطانو «ناسناو ناويحو

 اهقوف سلا انأ ىلا ةورلا ا هجاومأب برص ىت> ائيشف

 حابصىف كلذ ناكو ىون نم "تظقيتساف ىمظع هخرص تخرصف

 حيصل اص اذاف ١514 ةنس ويلو» رهش نمنيرشعءلاو نماثلا مويلا

 : ! برألا نالعإ : ىتفرغ ةذفان تح



 تيوابلا

 ! اهلقأ امو ةايلا مايأ رثك أ ام
 جلاعلا اذه ىف اهنشع ىلا لاوطلا ماوعالا كالت نم شعامل

 ةدحاوتليل ايندلا ءاممىفىرهدلا مجناارع اك ىل رم ادعاو انامل

 كلذ دءب سأانلا هارب ال مث

 رظني ق.دص نع شتفا ىنايح نم لوالا رطشلا ”تيضق

 عرازلاو«هتماسوملا رجاتلااهب رظني تلا نيملا ريغ نيعب هئاقدصا ىلا
 ماع ةرشءىنام ذنم الف تفرع ىتح كلذ ىنز وعأف « هتيشام ىلا

 فو رملاو نيا لالخ نم ةلخ ئرانا يحال

 لاكلاروص نم ةروص تاي الو هيف امتدجو الا لجر باي ىف

 ىدنعهتاكمتاحفدبح وق ل تءاما الإ ناسنا هجو يرانا 1!

 دولا سأك تقصو هلبق نم دحأ اهلزني مل ةلزنم ىمسفن نم لزنو
 ثداوح نم ىل ضرع ىت> ردكم انياع اهردكي ال هنيبو يندب

 ىماز طقسم ىلا رصم تردنيف ىرتانم نع ح١
 ميركلا قيدصلا كلذ قارف.ىلع الإ ابيف ءىث ىلع 5



1 1 - 

نزخ تعطقن | مل هبتك ىنع ترنف مث نامزلا نم ةهرب ا: اسارتف
 ت

 الإ بهذم لك هنأش ىف نونظلا ىب ' تبهذو اديدش انزح كلذل

ل له تعاكو « هئافوو هقدص ىف كّشلا وهو ادحاو ا.هذم
 تف

 م م كلذ نع ىب دمق لاح فرعتا هيلا ريصملاب
 لك نع عك ناك

 ناكف ماوعأ ة ةعيس دعب الإ رصم ىلا دعأ ملف ىسفن نأش ىتح نأش

 ةعاسلا ىف ةلز « ىلا تيعتذف هارأ را نا اهضرا تطبه مون ىبم لوأ

 ىلةب ةلصتم هترسح لازت ال م تأ 0 لكلا رم كولا

 مويلا ىتح
 دكار نم اريغم امر رتل كا 1 هتلر

0007 

 هل ا اة ماولا ىف ةداءسلا هيف ىءارتت

 ةسماظم ةربقم ماء يننا ىلا ليفع مويلا هترز مت رورو ركن

 ضحش م 0 الو توص ابيف فتمال ةنكاس

 . ىذلا لزتلا تأطعا ىنا تننظف حايصم اهئاجرا ىف عرججالو

 لفط ءاكب تعمس ىتحر وحبهم لزنم ىدب نيب ىننا وا هديرا

 بابلا ىلا تيدُف افيعذ ارون ذفاونلا 0 ع راسم

حدمااف يرخا 429 رطف دحأ ىل 2 . ملف 0
 ب 1 نم ت

ل جرفتا نا ثب ب 5 روب
 ف ريغص مالغ ةجحو نع ى

ع هلم د 2 ص ا هدب ُْق له ةيلاب 0
 حابصملا ءوص ىل

 -1 1 1 1 11 ل ل ل ا دكا ا لا 01

 هقرخ بابلا صاصخ (1)



 لادلا ليما لفطلا كلذ هنأ تفرمف هيبأ ةروص ههجو ىف تيأرغ
 هب أ نع ةقلأسف ؛ ظ رو لزتلا اذه ةرهز سمالاب ناك ىذلا

 لآ 2 لصو ىت> هحابصع آنا ىو لوخدلاب لا راشأف

 نم م يقر شردت فلول راتصالاو دعاقملا ةيلاب ءاثمش ةربغم ةعاق

 ام ديلا رهاظ ىف مثولا قابك اهناردج ضءب ىف يل تحال لبق

 رشع ىئثا ءانهلاو ةداعسلا ىلايل امف انيضق ىتلا ةعافلا اهنأ تفرع

 انأ 0 هيف فرع ريسق ثيدح هلدبو ىنيب ىرج من الاله

 ليلق امعدئاعهنأو ةعامسلا ىتح لزغالا ىلا دم, ملءانأ نأ هنم تفرعو

 ةتدلاو نإ : ىل لوقي داع ىح اللق الإ ثيل امو ىضدو ينكر مث

 بعرلا ةقفخ ىلق قفل, هدلاو قامت اثدح ىنثدح نا ديررت

 ا اذاف تفنتلا من 18 0 ب تدحأو فوالاو

 قولا 5 ات قالادع ىلع ةفقاو دوسا ءادرب ةفتلم

 مون لوأ اذهفال تاق ؛ كذب نم نالفب رهدلا عنصأم تماع ىله»

 هقرافأ ' 1 كتي 2 تااقماوءا ةعبس هتقرافام دعب دليلا اذه هيف تطيه

 نا الا وهاذ ءوس لك نم هل ىو هيف لجرال ةمصع تضف دقف

 هماعت اك ىتف ناكو ناطيشلا ص 0 ها ىتح هتقراف

 ناهي هيف لحد حال هقارخ ردو رشأاب هن ذل تلا ا
 قديس ابا ناديا را رش  ىأو تاق « هارت ىذلا ءاقشلا اذه ىف ميج

 ءىشلا هنم ىذلا ا ىتأملا )0(



 تع

 لك كيلع صقأس تلاق ؛ هوطتسأف هر اوطاحأ نيذلا ,ه نمو

 ظ ١ لوقا اهل عمتساف ءىث

 تقاعءو ةناود سدئر نالفب لصتا يتح ري“ لدرلا لازام

 لآل تح دلع نوعراغيال نيذلا هقضا نم حبصأو هلابح هلابح

 لاحتسا دقق هناحورو ةئاودغ ىف هءارو ةقفاخ مهل اعن لازؤت“الو

 نعاجطقتم حبصاو هقالخا ةروص تركن:و هرما مويلا كلذ نم

 ةلزن» نعو ''' ةنيفلا دمب ةنيفلا ىف الا مهاري ال هدالوأو هلهأ

 02 6 ل تطقعا دقو لايللا تا ا قا ءوم د

 نم اهلز: يتلا ةلزنماو لجرلا كلذ دنع املا: ىلا ةوظحلا كلت

 تنكامكلذ ل يبس ىف ةرفتنما ريثك ا اهاو 2 وحرا هسفن

 نأش ىف رظنلا هلافغاو ىنع هعاطتنال مة ةقحولا نس مق

 دباكب ماتم ايكاش ىلايللا نم ةليل ىق داع يتح هدالوأ نو وشو هتبب

 ةحا 00 0 ب هدم توندق 1 امالاو ةديدش اصصغ

 ءىث لك تماعف رجا

ق ةيضو و رم ةودق رع ىذلا ميظعملا سيئرلا كلذ نا تماع
 

 0 ل تل نأ رمل فو رملا قط كلش نا ريذلا

 هب كلسو « نيةيرطلا رش ىلا نيكسملا فيعضلا ىبفلا ىجوز داق

 ناك لب نظا تنك ام اقيدص ذختإ ناك ام هناو « نيلييسلا ًاوسسا
 يو 0 يا ل ل

 نيملاو ةعاسلا ةنيفلا ( )١



 ا م 1

 هد ني تكتمل هيلع روع ء لمكب هيلا تا وف « ادن هذخت
 يلا دوءع نأ ءاجر نيع هك نا ع.يطت س ام لك عومدلا نم

 دا بارشلا ىلا هتقاس ىتلا ديلا نا كلذ دعب تماع 9 « اعيش هيلع

 ةدحاو ريع اا قير ط نا لع ءا ىنال كلدل بحا ملف ب هللا ىلا 42 ا

 ا ع ىلا لص يت جح ايهق ردح نا نم 1 كدب ء 5 فقو ند

 نع سم الاب فعل نك ىذلا 51 ا ليلا ىفلا كلذ صاف

 ىف سام نا ىحتسيو « بارشلا ةحنار هيف مذا اذا ءاودلا برش
 هيئااحىف ارتهتسم ارماقم اريكس « نوبراش موق هيف سا عمتجم
 بالاغ الذ 0 4 اعام الو | راع ىمتأا و 1 الو لمحت ال

 ىرذلاوم قام تاءدالوأل نصل 53 عدلا ركل جوزلاو ميزا

 1 طماس أحوُرَو أي ايساق انآ 2 لا هحو اهل ا" ' يرتب نا هتجوزإو

 4 اهأآر ١ اك أه رهمذيو هة>وز لو ك.م اوند م هدالوا برضإ

 وغانا ىلا د هفرشو هرج نيندلا رويغلا لدا كلذ حبصأ و
 ع دعصيق؛رأ رس هللا م 0 ل وع ف ىلا اا ض ء.ب فل زئاا ىلا

 اكقرع صعب ُْف نا 9 00 1 0 ميش مانأ ىلا ف ةةءط ما ىلا

 با َرشْلا مهو قعب بهذي 5 نودصمبو نلوبرلشتإ نولازءالو ّْ 000 2 8 6
 سمس صسع م

 هنركا هحوب لبتتما هل 3 )0(

 وطو برشو لك ا ف ماقأ لحرلا فصقأ؟)



0 2 

 اناتهو اخارص وما نو ب نوصقربو نوجاتبيف
 0 نوداعتي م

 ىتف رغ باب ىلءاوحلي ىّت> تارحمل او ") ءاهمالا ف ضعب ءارو موضعي

ىهجو نع ىناد رع زنوا يف ثبعلا مهضعب لوا اعرو
 "هنم ىأرم رم ىلع 

 مد ني نم + فَأَ ءارمآركشسم "ل الف عمسمو

 رازاالب ت 5و هعيمج ل زنأ| نم تررف اع : رو ناكم ىلا ناكم ن

 - مة 10 هب ىلا ل صا + ال وبالظلارازاريغراخألو

 | ليالا ةيقب اهدنع يقل

 تقرطاو ةهينهثيدحلا نع تكسمأف اموصت رت 0

 تمعف 5 ! ا! نيو 6 تيككبفي 0ق اعاةبايناسا 7

 لوقت 25 دح ىلا تداعو اهسار

 نه هذن :ق ناك عيبمج ا ىتح لئالق ماوعاالا ى هامو

 نع زجحمف نه رف نيدلا هل ةثاف لعفف نيدتسإ نأ هل دب ال ناكف للملا

لو هنكسن ىذلا تيبلا اذه ىتح كلي ام عيمج عابف ءافولا
 قبب م

ا قفربشلاه هدا "أر ريغ هدب 8
 ىتح ءىش ع اهي ف قد م لب « ريغصل

 نينئادلاكلم كلذ دعب ره مثراهننم ةعاسالا هكرلعال هنال هئار

نب رم ماهل 3 همم غوا
 

 دقن يدالو 1 ىب تعئص أم امأ هب رهنلا د تمان اذه

 ىرجلاوهو ودعلا نم )١(

ملاتيءلاوهو وم عمجج ءابماالا( ؟(
 تويبلامامأس دق



0 
 .تدناوح ىماد و لماك م اع ىالح نم اهعب ةيلح ع ىلع( دقف
 اللولو هثاو ى»حب تاود و ىسالع ىالم نينهرتسلاو نيبار ,اا
 كامو ت كسا مهل هلايع ف ا نم ”هلتسإ م لياقلا رزعلاب نيح ىلا نيح نم ىلع دوعي ""لاحلا' قاد ىابرق ىوذ نم لجد
 وَ ا

 ىأرلا نم كلذ ىف هل ىر : امب هنالبو مناقش نم هذقنتف نكن لد لع اة وع نوكنت نأ ديس عطا تلا
 ىلع هسفن نم أهل زت ىف عا هل 1 هنم ريق كا اة اصلا
 احإ انيلإو هيلإ تنسحأ تامف نإ كلنا ميج سانلا هنع زج

 توملا ىتح هيف كدب ىسن
 ىتلا ةغاسلا نع مالسغلا ت تلا ايلييسل تضمو ىتيح م

 حابصلا ف 5 3 كنا لاَقف لزعلا ١ ىف اهف هابأ ىر أ نأ ميطتسم

 + نيب "كو أ دقو قاتل "تفرد دفق ناودلا ىلا هباهذ ل
 ىد قىر كلا ههدس "ينيع نع دوذبو يلد عقتو ىف ىئع م تل ام هع

 ىُذقتار داك امو ليللا ى د

 معلا قب كرمأ] ىللذ ى را ىباثلا مو 0 ف تدع 1

 ةهةءمقىرم 2ك امام اله 0 لا 0 سم لا مت

 ةغلا نع ةءازك لاملاةقر(١) جر ها و 0 1 23 5 هبه اذا س هن قف 356 امسأ .طمالاو قلقلا نم ىسفأ ىو ١



هار دق قابس ناديم ىلإ
 د نوكيأ لعيال و 00 ن

اقشأ مأ ىاتلا دجسأ ةدحاو ةعاس 1-5
 م

 ١

 : ٠ »هه ٠

 اهءايدخل ءىغل سوفنلا '' ””ايارم هوجولا نأ * تفرع نآلا

 ما ؛ الاىت فاق نينس عم .س لخ» لج رلإت قراف دف , اهمالظب :ىلظنو

للا ءايضلا كلذالإ اهنم ىتركاذ يف قبب لو تروم
 1 مما

 سم.شلا 8 " قا الت اهق ماوف الالي نإك ىذلا فرشلاو ةليضفلا

 ءاضيبلا ةلالثلا كلتىنيع مامأر أو ن لا هتبأر اماذامحفم ق 0

 الجرو ةيضاملا ةروصلا ريغ ةروص ىرأ ىنا ىلإ ليخ ءايضلا نم

 لبق نم هفرعأ ىذلا ريغ

 هع لك ناكىذلا حاض ولا ليا ىتقلا كلذ ىئامأ رأ :

بأ هيفعس ومتاكح ام افاةبجو نقف ةرعش
 هناكم تب ا , ةممالةءاست

 نيتسلالء ىفوأو هن اوأ لبق مترحلا ني ل دق ابوك :م (قشالجر

ثو هايحاح يخرعساف نيثالثلا خلل 00
 حو هنافجأ تاق

شتساو هنيبج دّميو هانمراعل د هنو هتارظن
 قوه هاهم © فر

اهتلق ةلك لوأ تناكف بدح اللى
 هل

 اع ا كي
يوه ع 1 هسأر

 2 لس 

ءىث لك كيف ربعلا 591
 روص ىد ى مدص | 1 ؛ 

 ةارم عج ايارملا )١(
 عفت را ءيشلا فرشتسا (؟)



 4 سأر رد 1 نأمل عو ىلا 5
 لق مو اهرهاظ نم أهل ريس 2 لاي نأ قرأ قارطأ

 هل ت تاقو هقتاع ىلع ىدي تعطو ىتح هنم 2--- ٠

 ىظعاو تاك دقو كظعأأ ! كل لوقا اذام قركأ امهّللاو
 كلدأ م 1 , ىنايح تالظ ىف هب رينتس أ ىذلا ىاده من و . الان
 اًعص قرخا أ الو كإهأ فو كسفن ىف كير هللا بجوأ ٠١ ىلع
 مأ ء اهلين نع كدب رصقت ةدراتح ىلا قلن ل صقاالو هل تأ
 ال ىلا ةنيكسلا ةسئابلا كتجوزو ءافمزلا كلافط ال كلمحرتسأ
 رلاساذلا بحاص تن أو كاوس نيعمالو ةايللا ىفاغ دضع
 جر نوت نأ ىرحاف« ادعبلاب ةمسو بقا 0 ىذلا
 ظ ءاب رق الاب

 لمملا اهلا اجاب اها ىديسسأي امارحت ىتلا ةايلا هذهزا
 نع اهيف و ودل لامع : الا نم لمءا نوحاصي ال نذلا نولطأاعلا
 تر. ميصاخيف تول مهاب :أ, يح الجخو ارح سانلا نع
 مهم دحاوب تأ 1 امو مماقشو مرا

 مقانب تاع ريقلا 0 0 ا م كنا
 جورخ يع ورا ىف كتغراف " - 2 5 ايدلا ل
 0 0 قولا



 مساع ع نع
 2 ا ا
 2 در 1

م نأ ولك: "ردع
 أيح ىف تحر 

كيدل ءوقيت هم ا
 ” ماقم

و « ىلوالا كفا
00  كنكسل

 ب تت 

 ترسخ م
 أي> نم

 ا تحيصاف
صاف 5 _-وكو 6

و 6 "امقس تحي
 ه4 رد

 كلذ 3 قى تنك ناف 6 م
ح لوؤ كد ه9 عسب قار /

 ةءقثر تل

 ءاقح الاوم ضرألا

مد 52 لك نك نا
 كني > نم كين

ذ باط" نأ هذه
 تالا م

 ريخ كلذف ةدحاو ةءفد |
 اذه نم كل

 ا 1 هيف

 كب

 0 مس ةعرج ىف هيلطاو

لا عطقتملا توأالا
ر اذءعا 7 رثكي ىذ

 مظ د لو 6 كملأو ك

 كبقاعي امو « كمنغا ارجو
رخ لا ىل ا

رثكأب قى
 ةأمب مم 

 ىلو آلا لع

 ردقلا» ايان ام ةايللا ءذه ىف ءاز ةشلا ن ىَكب ١ كص انا

ا 33 6 2
 كدب تابف ل ها

5-5 اك موب
سم 0 ى 

 كلعو 

 مخلد الق ءاقش 4 0

 نارك نأ ع ىدهاعو
 1 تن ل

 مث قرتفن نأ لبق ءادحس ا
 8-2 انقرفا

دن فرشلاو ةليضفلا لالظ ىف شءناف
 5 6 ا

 تالام هل تان هدب ك" رح مل

 ظ انيمدلا لق 0 اهو 6 ا:

ا 0 ويلا ىدب تددم
 م

تحأال ىنأل كيو الاب ريعساب ؛ ىلا كاب دعال
 ايذاك دكا نأ 

 لجر يف ا هنم منع لاق ؟ ءافولا نم كمن« امو تاق « 4:

ف ىل ظح ال ىقش
ءادكتلا ةداكم ى

ما حلا ©
 الا ت



 ا ضرألا ىلا ا ضر 0 ا

 0 أ نع ىدف تن :د دقو ءءاهلا كاد 0

 تاعرح نم الرام ردو ءاهترارق غلبأ 0 كاستمالا ف
 هىش الو ؛ اهم لا تح امرا ,أ ىلدب الف ةريرملا ةأو كل

 تبرشدق ا أ 7 00 «طقف د>اوءىث الإ ىلس يس ىف فش

 الا عوزتلا نيبو و تنك سل تلق * مويا ليك : ىلو الا ساكلا
 0 ةعزملا نأ لاق « نيجانلا نم تن :أ اذاف اممز. ةقداص ةمزع
 3 ةدارإال ىزرمأ لع ء ايولخم احر 6 ةدار اللا راثآ

 ىلع كبا و ا م مدل ءاضقلاو قيدصأي ىف ءعدق 4 رايتذا هالو

 ىلع ءاكبلا 21 عر تنك نا مويلا احا مدقلا كقيدص

 نييذملا نيطقاس ١
' 

 3 نود ىناكسم ىف ىنك رثو لاع توصل ايكاب رجقتا م

 4 بهذ نأ اال ههبحو ىلع اًءاه 6 ةدحاو 6-2 ىنني

 ماع هب هللا ّط دمكلاو مهلا 2-1 نيو وقاتل تفرصلاف

 2 نن

 الب وطانمز ل دا هعدن لماح نأ ناوبدلا سدر مطتسإ /

 اراك م هتفرظو نم هلزع مثل الاقتتسا هسا نع ءايسملا

 ةماعلا هعي رم رظنم ىلع : ةدحو ةممذ هئيع فر كك مو, هل.عل



0 

كلام عطاسإ ل و « هيد, نيب
م هيف لبي نأ ديدجلا تدببلا 

 كلا

وهش ةعضب 18 رثكأ ميدسقلا
 ا هة>وزو وه ًاحاف 4 رْط 5 د

ز ىف ميدق تدي ىف ةريقح ةفرغ ىلا هادلوو
 تحبصأف رودبم قاق

ناف ءاهنم ًادئاع وأ ةناملا ىلا ابهاذ الا كلذ دمب هارأ ال
 هتيأر 

نو الحخو ءايح ىنيع نع ا ا
 هنم تود دكاَع د 

لا ن.« هب قصلام هبحو نع تع
لاج أمهتييح نع 1 بارن

 ة

 هت ىلا هيدق مث مدلا ع

سج نم ذخأت ماوعالاو مايا تاز اكو
 .لجرلا م

 وأ « ةلقنتملا لالظلا نم اللف قري هارا نم حبس ىح لتس ردو

ودنأ] لهاذلا ةيشم هقإ رط ىف ىثع ؛ ةيرالاءالحالا نم اَنَخ
 ه

 ىت> هليبس ضرتعي | ىقدي الو « هلوح امم *ىثل رعشإ داك ال

يف نيح دعب انيح فهو « هيئادب
 اها سل وح ةيأيعإ رود 

ضت ءىثمدي ىف سلو عاما
 هرظن باقي ١ « عر

 3 م- 9

 ىد نع ىسدم#با

 لك ىلا رظنيو « عاقرلاو قو رأنا ريغ هباوثا ىف 3

ارد ةرظن هلا هحو
 ا ع لقا أءأك 

 ودعدل سملو

صعب قامت اعرو 3 قيدص و
هدع مرهفدق هة”أعب نايبصلا 

 هديب 

فدي املفتع الو هلأ ريغ ايل (مفد
 د, هقتاع نع ق هللا مكانا ع

لازإ وو ةناحلا ىلا ردحنإ
 م ىلا كوع ىتد> ديزنبو بترشنل 
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 ةيتكلاةثدامارووشةمضب ذب. تندح يتحدنأشاذهلزيلو هيلعناكأ 1
#0 

 توقلا ىلا اليبس دي نأ هنيكسللا ةجوزلا كلت تزجت
 اجا.وعومد قطن" اهدي نيب نيكاب اهتنب او اهدلو ىرت نأ اهاكب ظ

 ىتلاليبسلا كن: بك 1 3 نم 8 اهلا رب لف امهئاسل هنع تمص
 نام اتقي تويبلا ضءب فزيمداخ اءماسراف مدع رطضم لك اهل رن
 امور ىر الو اال: 2 !كلذدك امهارتال تنكف !مناتيقيو اهف
 ,هنع لفنت اماقو ةطرشلا ل ريع اهنف هنع لفت ىبلا ةليللا ىنالإ
 ورجع راج الإ يع الو اشارت 5.الاهتف رغف ةديحو 0
 ايسفتي تاخو .اهتراج اهنقراف اذاف نيح ىلأ نيح نم اهلا فلت
 فاطعا ف اهف باتت تناك ىتلا ةديعسلا مايرالا كلت تركذ
 فك اوكلك دالوأو 7 ركب < وز زيب ةذب سلا ةمعنلا ومعانلا شيعلا
 مودخملاو ادوسم ديسلا حبصأ فيك ركذت مل ءايضو ا رهزلا
 ىئلؤللا دقملا كلذ رثتن | فكو انأهم اليلذ ميركلازبزعلاو 2
 دمب لاحتسا مث رهدلا ديج ىف ةميدب ةيلح ناك ىذلا موظنللا
 اهسودتولاعنلااهؤطتءا ربغلا حطس ىلع تايةأ تايصح ىلا هراثثنا
 فلت:ىتحنينعاظ موق رثإ ىف هلاولا ءاكب ىببتف مادق الاو رفاوحلا
 كلذل ًادقح اهملق ىف طق ت را يا ىلع ؛ داك وأ اه_سف*
 ةبتدح الو اهيدلو ءاقشو ءاقش ىف يبس ناك ىذلا نراذالا



 ةفيرش ةأرما األ هتقرافم وأ هتبضام مايثالا نم (موب اهنمفت

 رظنن تناك لب« بوكنلا ابجوزب ردشنال ةفرشلا ةأرلاو
 هيلا

 - رهسلو هيلع فطعتو همجحرتق ريغصلا ابلفط ىلا نوذملا مالا رظن

 2" هدرط ارو اك رج داع نا هحارج 6 0 55

 دوعيف بارذلا نث هعم دمي نإ هتناح نم هيلايل ضه ىف رجلا

ايلط بارشلا بلطي ارا ا اه ه:د ىلا
 دب اهل دم الو ًاديدش 

 هسفن هب نكسلام را نم هل عاتب وأ اهمامط ةقفن هطمت نأ ف

 هلدءن٠ ةيقابلا ةيقيلا كال ىلع ءاق او هب ةمحر أ

 قىتح لاقثالا نم اهقناع ىلع عضوأ م هك مل رهدلا 0

مسنب |مايأ زمءوب ىف ترش دقف ًاديدج القت املا فاضأ
 كرحت ة

 > ىشي ءاقشلا راد يلا ىناتس اهنأو لماح احا تماف ايناخحا ىف

 ظ ىتح ا تاالنءا ىتذ مهللا كار : ةخراص تفارق ديدح

و ةدحاو ه رطق عسلا# ىت>
 ا نآلا نم دباكت كتلاو م

 : «بجينام

 9 ةعاسس تءاج ئت> 20 ةطرم ا هدب اك 5
 .ً مف

 مث تعضوف اهرمأ ىع هللا ماءاف زوجملا !متراح الا دحأ اهريضح

 قدصت أيهيط 8 ملف دب دشغاتم
3 

 ىحتس ال ىذزلا دليلا نال ام>العب اءاع
 هااويلاطي نا هوايا

 أ هنوم كعب ضمي.ررالأ
ا نكع 9 لثقلا م,جالع

 أمف كدجحوب ن

 ار تالا 0 كلذ دعن تص رم

 ديور ديور اهتموندب تولا لاز اف قدصتم الو نس بييط



 - اله

 اهيناجص اه دج وبال ةعاس ىف اهلجا اهافاوفللا ةمحر اك ردأ ىتح
 امدثب ةفلاع ةريغصلا امافط ريغ

 بارشلا تلطي اجاتهم ارا لجرلا لع ةعابلا هذه ىف

 ةفرغلاءاحتا ىف هينيمب رادف ديرب اع هم هل ىنأ هتحوز نع شتفيو

 ةمئان اهنظف اهيناحي ىكبت اهتنبا يأرو اهريصح ىلع ةددمم اهأر ىتح
 رعشب ملأ 0  رحارك رحبذخأو منعاديمب ةلفطلا مفدوابنه اندف
 هلق 0 ةثاضعأ قس دعو نسا رمل هب ارفةك رح

 انندقإ ترو قدح هيلع ىكافائيشف ائيش هيلا دوعيهب وص د و

 اهينيعب هيلارظني توما حبش ىئاروحاديورادبوراوتنم 00
 ردص هعجارت ف'ىطوفارعذو نود حادا نيت دمادلا نيت دخافلا

 ةخرص خرصف«ةدحاوةك رح > اهدعب كرت م | ةلؤم ةن أتنأف هتنبا

 قرطلا ىف ود: هبجو ىلع امئاه ج رخوما اًمشباو لاقو ةديدج

 نمهقيرط ىف دج ام لك عفديو ناردلاو دكمدلا ا برغلو

 | رك ردأ؛ لل ايش يحوز ا ىلا حيصإو ناوع رة نال
 نّئِيو هياجرب بارثلا صحفي ذخ أو ضرالا ىلع ءاطقسف اع ىت>

 لب هنوفرعإ مم ” هلال يركم هلوح نم س دلاو حيبذلا نينأ

 00 هن هبجو ف نورب منال

 نم ايف قافتسا ىلا ةريجعقلا ةظحللا كلع كنك كلدر
 هلقع نم يقب ام عايد ىف اييس ليروطلا هلوهذ



 . ادي م جرصأ ىح ناتعاس وأ ةعانم الا يهامو :
 ل هاتجرا وف 6 ناتسرامب ] تاعاق ن< ةعاق

 0 انسأ وو 0 وبا ندرشملا هدالو 0 عونك هتافطلو
 0000000 ولا قحاميج مويلعو 2





 ايرثلا
 قرغلا ليقف ميكتحلا ثاتسالا

 8 6 ةيرصملا ر ايدلا يذم هذديع 5 عم ل

 نكو زعألا لعن عمدلاب بهذت ىتلا ةبيصأا تسيل

 راطك الإ ةايملا امو ةايملاب بهذ: لمأالاب بهذت ىتلا ةبيصلا

 هتايحدبلسف ص! رح دايص هكردأف مونلا نم ةنس هنوبع تقئر رذح

 رانمو ةفسافاا ساربنو قرشلا ملاع اهايرخأ ىف ماي'ألا تباصأ

 سجن ءاد رثإ ةيرصألا رابدلا ىتفم ةئالا ماماو هةفلا ةححو ندلا

 اا دال الا تامأ واو اناني 7 مان الا باصأ ول

 فرم عقلا تاكو ريصلا ؤتفاتخاو ا ةماالا تقوي

 نآرهدلا ى أ ملاع ىلع (ثزح فلتلا نم بود: حبلاو فسالا نم

 ءاماعلا هتابك ام دع قرشلاب ضهنل ةبيطلا هتايح ىلع يقبد

 راهغلا ةيا هللا اهل ليالا اهم ناسنا لبك ول دويقب (ءالبجلا )

 نم دينشلا لحبلا جرخم اك ملاملا لذ. ضرأالا تجرخأ

 ءاسسملا ىلع حابصلا رختف. اه ءامسلا ىلع ضرالا ترخ ةاف امنوطب



 ىف ناكو تافا* مايأو تانيابتم راودأ ىف سردلا ىلع فكسعف
 ةيرهزالا راصعالا هيف ت أف بطرلا نصغلاك هلأاشن نابإ

 مدقلاب كسلا فاءو سردتلا ةقي رط نكست هب ليغ تداكو

 هنيكمال ناسنالا نا وص ءام همز ةعارزلا لغشو هدلب ىلا شات

 غللذ هَ :هزايت>اب هل لبق الو ليلد ريغ تاماظلا رح راق لآ
 امركم رهزالا ىلا داعفءونأ هتانقنآلا ىح كلذ لازابو

 ءاشام لوقمملا رم نم فرئاف تامصلا هل لازو < 3 ١ حتفت
 ناأكو . فطقب, نأ ام لونا ضور نم فاءقو فرن 5

 ةفدسافلا ىف غبأ اقم نارك مل ني-1لا كلذ ىف رعزالا

 ةءزالمديقفان هم راف ( ليرطلا نس ) خيشلاو هو قطظاملا ِفرَعَو

 هلمح ام ه-:ءذخاو ةديصقلل ىورلا ةقفاوم هقفاوو ىنعملل ظفالا

 هنارقأ نيب ناك.ف هدصاقءو خيشلا راكفأ نع ريدا لااا مانأ ف

 ةقسافلا حور ردم دنصق املو نونظلا تعا ىف هب ىدتم محلك

 تحن ذات. سالا ىثم ىناذف الا ندلا لاج ديسلا قطنملا ناسلو

 0 ردضقاردنم نم لت هفرام تراس 0000
 لاب قطان هرقل راشد ال اعود أ أ تح لآع ىلإ لقع نم لق#
 هب رختفاف تراهن حشو ترعزأ هتنمور نأ نذل ل ىأرف

 هبذن را داسد الا أ و حاورالا ملاع نيب وهو لاقو هننم ل

 ارراوك تكرر نالوا تفلاامواتدلا نماتج 2



 - م.

 ةر وذا ردد سفن“ ىتفأا عر اهدبو . ننكلا عسبج نع ىنذل

 ديةفتءزاأ م امناوعا نم نوكي نا فورظلا هت.زلأف ةببارعلا
 17 نان اذلر دمج لقلاو فيسلا لود تحاصو نمدلا
 ىأأرفماشلا ىلا هافنف ريمالا هيلع بضغ ةروتلاةرئاث تنكس امو
 00 00 ا انارعأ ني (ناساماقنو اهتانلع نيب اسر ناعم

 0 ا ]| ز ]ز ز

 2 نزلا هب دعقي لو هماع رونب ءارمالا تءاضتساو هلضف رحب نم

 نم ضماخلا رسفي :قفطف بدالاو ندلا ةدافا نع هافنم ىف

 00007 1| قع تاهاذنلا نم بعصلا حرشيو بطلنا
 ةباةكىف عرمشف هنع ىوبدألا وفع دعب رصمىلا صخش 6

 1001 5179 نينأ ىدمو لخ لغفاب ةيكسرلا مئاقولا

 تفي ىذلا ناكو ةأايللاو توملا نيب 2 وارنت' هيف ةغالا 2

 هيلع هللا تفي ىذلاو نيكشنلا ما نم هسفن دمي ةمحسب هيلع هللا

 نسلالا ةدقع خيشلا لك نيئبانلا 320 نم هسفأ دع ىعيدب عونب |

 نييسيدبلاحو رصمده ٠١ دمب ركفلا رئاط ىناءملا ضاير ىف قطأو

 ريغ ليلجلا ل.هلا كلذب مايقا ىف هتدعاسم الها ديةفلا ريو

 لمجا لعزاد ني اراصف ناما- ميركلا دبه خي .ثلالضافلا ذاتسالا

 باوصلا ة><ىلاةموكملا نادشريوةدسافلاس يك ارئااوةكسيك رلا

 ةاوكملا هنيع مث اهيأرب لمعت دهم كلذ ىف ةموكملا تناكو
 م ايضاق ترأر امو ارانءنوناقال مقرو راد لددلل لزم او



 هتيدتنا ندسفلا ةمأت هللا كك لو.ءاوسزوناقلا لم نوتات
 ةيلقملا ىواتفلا نم مف روظأف ةيرصملا رايدلل ايتفم ةموكسملا

 دقملا نيمب هيلا نورظني ندلا ءاماع لمج ام ةيعرشلا 5
 هداسجب ثيربكف ةيفرلا ةءاهن وه يذلا ماقما كلذ ىلا لصو ٍإ

 هّلادمحر ذاتسالا ناكو لاضن ىف نا لكو لادج ىف موب لك ناكف
 ىرت ءاماعلا تناكو نونظلا نم برضض ديردجلاب كيلا نا ىرب
 هل 1 لولا ملال ذغغ تونجلان مبرض ديدحلاب ك قلاذأ

 خيرات اتالعدب ال وج [ ربت هللا باد ك رسفي نأ ىأر من. هرصانب
 ليزا ةيخيراتلا ثداو لاو ةنيدلا ثداوملا نيب قفو»و الاخ هيف
 ركب 6 هريسفت ءاداعلا تركنأف ةمآسلاو ةماعلا راكف نع كشلا
 ككحتو اسنرف ةيجراخ ريزو وثوناه ماق مث رمقلا ءوض ىمعالا
 ذاتسالا زذحتف هتقيقح بهذي داك انعط هيف نوط وىالسالا دلا

 هيلا باثف ريزولا كلذ ردص ىف همأق ددسو ها رم نم 065

 ءاماملاو كلذ لك دوسالا طيمخلا نمضدبالا طمللا هل لابو هدشر
 المأ ثبداحالا نوةلخيو هللاباتك نوفرحي مئاضولاو ْ ولا ني
 نا ةفساف نماثيش ةعماجلا بحاص بتك مث . ءالهملا ءاضرإ ىف
 باقثلا فشكو ذاتسالا هياء اهركنأف ةقيقألا هنع تباذف دشر

 راجح الاب كريتلاو هللا ريغا دود اك عديبلا براحي ماق مث اهنع ظ
 ةمايق تمأقف فلكل هيف لهاست اع كلممتلاو روبقلا ةرايزو



 -معاس

 ”نترا 101 لد نع هدصو الوهو ءاروع ةلك لك موضَرو ةالابطا

 لقعلاب هللا تايثانعءاماعلا تزيعاملو حشاك هدح دنع هفقوب الو

 720001 لامثو ةاحبس هللا ناك واف ديحوتلا ىف ةلاسر فلآ

 ( ءاواعما] تسدقت) زيح هل ناكولو ىدب الا هعسملل ( كلذ نع

 2000 1 لاق هدابنح ضب ةلاسرلا نق اماف . زاصن الا هلأ

 نك وماق و هتغالبب نعدخ ىفلان 1 نأ مخ أ نكل و هلوسرو

 طرف ام هل رذتع.و نيدلا ةمدخ ىلع هيف هدمحي ابانك ىتفملا ىلا

 ين.4 نم دج وأ ىذلا هللدجل' هللا هج .مكملا ا ذاتسالا لق هنم

 0000 كاذاندالا رع لذ . لبج اذا قهركيو لع اذا
 ريقفلا ىلا ني هللا همحر ديقفلا ناك . هركذ بغير لو هلظ انع باغ

 ىف ناكو . بضذلا ىلا لا نم مذلا هجر الو ءالبطلا رذعيو

 بارغلا ةفلاك 1 هياعترم دقلو مطقي الو مط قي فيسلاك ءاضللا

 دحأ هلم ولام ماي الا ن«لء>:ذ بضلا بنذك لئاسمو ىفادخلا

 ال 01 اني ذا نال ثق اذادو .اروثنم ءانه راضل

 ت0 الا ناكر ودع رضح ودع بافاتاك نودف
 ريغ ىرالو هلوق ريغ عسسل الف موقلا نسلا لالملا دّقع سا

 تاىنلاو تارضال ىلا ليمي ناكو ريئم هجو



 ةرثن نم راتخما

١ 
 ءالسالاوأ يتالسالا نيدلا

 نم هلقعو ملسو هه تاعك ىلص دم هب َءا> ىذلا نبدلا وه
 500 هيلع لدعلا ىرجو مهر صأع نمو هتبا# نم هنع هأعو
 ّخ ليمالو ليوأتلا ىف فاستعا الو فال-خ الب 3 نمزلا
 ضي وفتلا ىف ديجملا باتكلاب ايدتقمبابلا اذه ىفهل- ىناو اوعيشلا
 00 الا لوقأ ايف ىدنس امو  هواسصفي نأ راضبلا كورن
 : ندشارلا ىدهو ةعوقلا ةنسلاو

 ههمزنلو ةلقأو هتاذ ىف ىلع: أم هللا د ىبالسالا نبدلا ءاج
 ياو الاخ نوكلل نأ ىلع ةلد الا ماقأف . نيقولخملا ةهباشم نع
 ةردقلاو ملاك ةيلعلا تاقصلا نم هعنص راثآ هيلع تلد امب افصتم
 ةيسن ال ناو هَقلخ نم ء ءىث هببشي ال هنأ لعو ءاهريغو ةدارالاو
 هللاوه لق» : نوعجار هيلاو هل مهمأو م مدج وم هنأ ال مونييو هني
 «دحا اوفك هل نكي ملو داون مو دلي م «دمصلا هلا هدحأ
 ..:قايم ل اغوو ءارتسالاو نديلاو ه>ولا ظافلأ نم درو امر

5 



 دما 1

 ناو «ابنم ءىث ىف اوببتشي و باتكاب نوبطاخملا برعلا بفرع

 نم دحأ حور وأ دج ىف زربت نأ اهيلع ليحتسي هئافصو هتاذ

 مع نم ءاشاع هدابع نم هاش نم هناحيس صتخ# امناو نيملاعلا

ف هل ةنس ىلع لامع الا نم هيلع هطلسي نا ديرام ىلع ناطلسو
 ى

 ربيغتلا هنموندءالو ليدبتلا ه.رتع ال ىذلا ىلز الا 11 قابنس كلذ

 الا كلذ نم ءىثب دحأأل فرتمي نا لقع ىذ لك لع رظحو

 تايهدبلا نم هرواج امو سما كح ىلا هتامدقم ىف ىبتني ناهرد

 نيب عمجا ةلادتساك هولعت دق لب حوضولا ىف هنع صنت ال ىتلا

 ءةدانا نم ظعأ 00 انا لوح رام اييعاغتا وأ نيضيقنلا

 مق مهسفن ال ن وكلم ال هنأ مهريذك ءال ؤه ىلع ىغقو ءالثم

 ىلع هير< ام ناو نومركم دابع مما مهرمأ ةياغو « رض الو

 صاخ عضوم يف صاخ ريسيتب و صاخ نذأ., وه امنذ مدا ىلع

 ناعم اال نك ءىف ىف هللا نأش فرعي الو ءةبمان ةكمل

 مدقت 3

 نوطب نم ؟جرخأهللاود باتكلا لو لثمع نذلا اذه لد

 دل امال عملا مكل لكعحتو اعيش نوما ىتابمأ

 فيرصل هنأ فورعبب برملا دنع ركشلاو « نوركشت مكلامل

 انرهو هللا نا لع اذه نتف ل اج الاب ماعنالا ناك امف ةمعنلا

وقلا ند انف زرغو نماوحلا ئم
 ضحك ه_-هوحو ف هفرصأ قع ى
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 تاطاس انسفت أ هيف رءشنوانأوق هنود رصقتو انكرادم هيف ريتام ٠
 هيلا عوجرلاو هل عوضملا نم دبال نكو اهل ةرخسملا ىوقلا نم ف رعئام َق وفدنأ لع هنع زدعلا اهكردأ امفاهدع رصان وااهريك
 هذاختام اهنأش لمجكلذكو . هيلا الا نامت نا الو هل الإ مشخت .كءرأ رص لق . هدحاو للا:ىلا رياغا تقلق ةنانتطالاو
 ىلا اان نا اهل غوسر ال ةرخالا ةايللا ىف هيلع لبق" امم هوجرتو
 ايليعافأ نارفغ ىف الو تابيبطلا نم املامعأ لوبق يف هلا ريغ دحأ
 ندلا مو كلام هدحو وهف «تائييسلا نم

 ىف اهنع فلتخا ولام اهيلو امو ةيذثولار ودج كلذب تثتجا
 ةقرقللاو ىنمملا ىفاهنع فلتخم مل ظفالاو ةرابملا وأ لكشلاو ةروصلا
 كانت نع كفنت ىتلا ةدسافلا ماهو الا نه لوقعلا ةراهط اذه عبت
 تناك ىتلا ةئيسلا تاكل نع س وفنلا هزت 5 : ةاطابلا ةديقملا
 ىف فال_:خالا نم ةراهطلا كلب تصاخو ماه والا كلت مزالت
 هيلاراص أع هتميق ثمسو ةاشالا نأ عفت راو« مهيلع و نددوبعملا
 تاوء.سلا قلال 1 0 ال حيصأ ثيح ةما ركل نم
 تاو.سلا رطف ىذلل ىهجو تهجو يفأ » : مهاربا لاق 6 .لوق نا هياءضرف لبدحأ لكل حبب او نيعجج سانلا رهاقو ضر الو
 ندع نا لوسر رمأ امو « نيك رشملا نمانا امو (ةدح ضْرالا



بو ىكسنو ىتالص كول 8 لوقي نأ ٍلسو هيلع هللا
 ىناممو ىايح

نيماسملا لوأ انأو ترمأ كلذب و هلك رش 5 ال نيملاعلا بر هل
 2« 

 نك“ هيدارإ تقلطأو ة هع 0 هس ناسإالل كلذب تلح

 . نظ ةيرشب ةداراتناك ءاوس هريغةداراب اهدقعت تناك ىلا دويقلا

 نيرطيسلاو ءاسؤرلا ةداراك ىه اهنا داَدٍُِظ الا ةدارالا نمةيعشاهما

 000 طب اك لايملا ابعرتتنا ةموهوم ةدازا وأ

 طئاسولارسأن م هتعزع تكتفاو ءاهوحنو بكا وكلاوراحش الاو

 ىلحت:هو رارسالا ىلع ةرطيسلا ءامعزو ءافرعلاو ةنهكتملاو ءامفشلا و

 . ةطساو مهنا نيمءازلاهللا نيبودنيب ايف دبملالامعأ ىلع ةيالولا قد

 نم عبو ٠ تقتعا دقف ةلطابو « دامسالاو ءاقشالا يرطب و ةاحبنلا

 ةصاخ هل ًاديعدرح وتلاب ناسن الا راص؛ نيلاجدلاو نيلاتحما ةيدوبملا

 ىلع رحال ام قحلا نم هل ناك ف ٍء هاوس ام لكل ةيدويعلا نم 5

 نيب توافنالو « عيفر الو لفاسالو 2 مضار قحلاىف ىلءال رم ا

 مهل وقع ىف مياضافتي هلا تام افرتالو مهلامعا توافتب الا سانلا

 مم هولا سأد نم لقدلا ةرابط الا هللا نم مهبرقي الو « مهفراع«و

 نيبال الا رم[ تداع اذه م مث ءايرلاو جوملا نمل معلا صولخو

 تقك و ؛ ةماعلا حاصلاو نيك ابملاو ءازققلل ابش ىلا نضدمتو

 هتفصب اهيف قملا معزب تراك نم ةلاطيلا لهأو ةلاعلا ىدبا اهنع

 : هتمدخو هلمعلال هتنرو



 ام 0 لكل نا ررقو هي هيلع رداق لك لحعلاب مالسالا بلاط
 هآرب ا لاقثم لمعي نش ٠» . تبستك | ام اهيلعو تبسك
 « ىعسأم الا ناسنالل سيلناو » ا 0 نفسو نمو
 (رشو ًالكأ ءاشام تابيطلا نم لوانتي. نا دحأ لكل حابأو
 لخدم نع ا اراض ناك اماالا هيلع رظح لو ةنب زو اكو
 دودحلا كلذ ىفةل ةدحو « هريغ ىلا هررض:ىد.تامو أهتءالو ْق
 لكل لالقتسالا لفك.ف ةفاك رشبلا طاصم ىلع قبطني امب ةماعلا
 دعل ل ىتح ى كك م.طا ق ؛اسنل لالا عدتاو هلم ىف صخش
 يي امرتعم اح الا مهللا « اهب رتعتت ةبقعااحل

 ردقلا هنع اهدري مل ةلج هيلع لجو ديلق 3 ُ مالسالا ىحنا
 ىف ةخسارلا هلوصأ تملتقا وس وفنلا ىلع ةبلغتلا هقلايف تددبف
 حاص . م ءالادئاقعىف ن نر ماعد نم هل ناك امتفسنو ةزادلل
 بيغلا اعلا ةمون نم هب ثبهو ةنانس ىف :عزأ ةحيص لقعلاب
 ةندس نم ةمنيه هيلا تصلخ قحلا رون نم عاعش هيلا ذفنالك .اهف
 ةديمل ةباغلاو ةرعو ق.رطلاو كلاح ليللا نادت : مولا لك ايه
 سواسو ىلعمالسالا توص الع « ٠ ةلراقداوز الاو ةليلك ةلحارلاو
 نأ ل يع رطف هنكلومامزلاب داقيل قاخم ملْنأ قالا زا ع1 ماغطلا
 امئاو ثداوملا لئالدو نوكلا مالعأ « مالعألاو رملاب ىذتيت
 .٠ نوداه ثحبلا نوارط ىلاو نو دش صو نوهمشم نوماعملا



 لوقلا نوممتسي نيذلا » مهنإب قهلا لهأ فصو ىف حرم
 نيب قرف ريغ نم لاقي ام نيب زييْلاب مهفصوف « هنسحأ نوعبتيف
 «هعفنو هت اونيبتي ملاماو-رطيوهنس>اوفرع ام اوذخأيل نيلثاقلا

 نونو 3و هيف اوناك وترسم نم م مه رئاف مسورلا لعلطلو

 نونحتمعيو نؤاشإ © مهو رب مهيسؤرم ر راظنأ تحن موعصوو

 ال نونةيتبو نوماعب اب اهبف نوضقيو نو.كحي امسح م |زمب

 4 . نوموتبو نونظي أم

 هنراون امو ءاب الا هءاع ناك أ قلعتلا نع بولاقلا فرص

 نيقباسلالاوقأب نذخ آلا ىلعةهافسلاو قملا لجسو ءانب الا ءبنع

 ا 0 لا تايآ نمشي سيل نامرلا فقيسلا نا ىلع هبنو

 قحاللاو قراسلا ماو ناهذأ لعزاهذ اال ل ىلع لوقعل

 ةيضاملا لاودالا 1ع نم قحالل لب « نايس ةرطفلاو زيقلا ىف

 نوكلا ىفاهراثا نمةيلأ لصو اع عام اول مفرظنلل هدادعتساو

 كلل ب نركب دقو .هئاياو هقالسأ نم همدقت نمل 3 ملام

 ةئيسلا بقاوعلا روبظ رضاحلا ليا لهأ اه عفتني ىتلا راثن آلا

 :معفلسهف رثقا اب مهيلا لصو يذلا رشلا نايغط ومهةبس نم لامع ال

 ناو « نيبذكللا ةبقاع ن5 فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق»

 ءىث لك تعسو ىتلاهتمحرو بلاط نود قلغت ١ هللا لضف تاو

 ئ هما
 : 5-5 د نع ىيصلا نل



 ا
< 

 تاي

 امدنع موف وقوو مهب 1 أ مماقتنا ىف نايدالا ب تاير أ باع

 «انءابآ هيلع ان دجو ام عبقن لب 2 مطوقو مهفالسأ ريس مل هتطتخا

 اذه قاطأف « نودتوم مهراث ىلع اناو ةمأ ىلع ان ءاي | 0 _ 2

 هديعتسمأ نك ديلقت لك نم ةصاخو هديقْنأك املك نم لكقعلا ناطاس 7

 كلذ عم معوضألا 7 0-5- أهف ىغذشي تكرم ىلا 0 1

 اهدود> ةقطنم م ىف لءءلادح الو هتميرش دنع فوتولاو ةدحودل
 .اهدوتب تى ددع رظنلل ةياه ع

 اماط نامظع نآرم هند ىغتقع ناسالل من هقبس امواذع
 ا ركشلاو ىأأرلا لالقتساو ةدارالا لالقتسا امهو امن« مرح
 ؟حهل هللا 2 انقذاءبلا م نم غاب اد نال دمتساو هتيناسنأ هل تلق
 م رخأتم نمنييب رخلاا ءايكح ضعل لاقدقو « |بيلع رطفىتلا ةرطفلا
 ضبنت لف. نيلص أذل| نبذه ىلعتمماق امنا ا ىةيندملا ةأش نأ
 .فرع نا دما الا رظنلاو ثحباللوقءلا كرت ملو لمعلل سوفنلا
 ىو ,هرايتخا فيرست ىف اقح مهل ناو ميسا ريثكلا ددعلا
 هلا نافرعلا نم عونلا اذه مهيلا لصنإ ملو م 1 ودم قتامطا 2
 هنا ميكحلا كلذرر قو . حيسملا داليم نم رشع سداسلا 0 ىف
 هلهأ نم نيّمتملا فراعمو مالسأالا تاحأ نم م مويلع عطس عاعش

 . نامزالا كلت ىف

 ناند الاءاسؤ ر هعضو دق ناك ام لزملا هبأثك مالسالا مف ر



 . ًاراثثتسا ةيوامسلا بتكلا مهف ىف نينيدتلا لوةع ىلد رجملا نم

 سنلي نملك يلعهبانضو مسفنال مبفلا قد ءاسؤرلا كئاوأ ند

 قعاودرفف ةسدقملا بترلا كلت لينل مهكلنم كلي لو موهسابل

 لع نكلل ؛ سنكللا كلت نماكاعق ارتب نا مهل اوحابأ وأ ةماعلا

 مث ٠ هيلا ىمرتام ىلا جراظنأ اوليط, نأالو اهو.مفيال نا ةطيرش
 اومرو اليلق الا مبفلا ةيز٠ (تيأ مهسفنا اومرخ كلذ يف اولاف

 671 ريق  تااوشلا وعنا رشلا فءاجام كارذدا نع روصقلاب مك ومع

 اويهدق فورطاوتاومالابأ دست ظافلالاة ؤالثدنع سانلاب اوفقو

 مهنمو » : لاف اولمف ام راع موسبلي قا ةاااجا لاينرالا 1غ

 نبذلا لثم»«نونظ:الاه نإو ىنامأ الا باتكلا نوماميال نويمأ

 موقلال ثم سب راف سأ رمح راما لثك اهولمي مل مث ةاروتلا اولج

 ىنامالا اما « نيملاغلا موقلا ىده-ال هللاو هللا تاياب اوبذك :نيذلا

 اذاو هواتب نا الا هن« نوماءيال.ىا تاوالتلاوت ا ار ةلا,كترسفف

 ناهربالبو هعد وأاع !ء ريغ نع وبف هيلا اعد امم ءىث 0 مهنا أونظ

 (ةش نيب نأ مدحال نع اذاو ءانيد هونظو ةديقع هوا ام 09

 سيلاع لوي اهفءاج كلذ ىلا هتءفد ةورشل هدضاق:و هناكحأ نم

 ليوف» هللا دنع نم اذه لاقو ليوأتلا ىف فسنتعاو ةنيب ىلع هنم

 ١ وراقيل لاذع نم ادهن ولو 5 مهيأب باتكللا نود ندلل

 مدبأ نيب ىهو ةاروتلا اولمخي م مهنا لاق نيذلا اما «”اليلق ًانمث هب



 محل وةعمسألو ظافلالا الا اهماوفرعي مل نير اهراخت ان
 قرط كاذب يي و عئارشلا دلو ام كرد ىلا

 اهلازناب تهدن ىلا ةب .ادهلامالعا مهنيعأن .ع تسمطو اهم ءادتهالا
 ةيراشد نسقنب قرلياال اهف مهنأش ررظا ىذلا لثملا كلذ مهيلع 2
 نه ديفتسن الو بتكلا لمح ىذلار اجلا لثم هل 0 5
 نأش منشأ امو: سفتاراهبناو ررظلا معقو بعتلاو ءاثملا الا اها
 ةعبرشلاو ليزنتلاوهو مهد انا لق اببسناك 4 لاخلا م متيلكا موق
 جود وه وعيرقتلا اذهوةوابخااو لبملاب مماقش ىف 1 حبصأ
 ىفرشت: . وه امم نيقيلاو هقفتلل بايلالا صيحمو مهفلا ىلا ةماعلا
 . يامال كتل رول

 ام لع نم هظح ا 1 ند ىذ .ذ لك ىلع مالسالا ض رف
 ءاوس كلذ يف سانلا لعجو هعرش نه ررف انوةعكات هللا عدوأ
 ىلع لانل ١ لهس وهو موفال هزم دب الام دادعأب طرشلا ءافيتسأ دعب
 الو تاقرطلا نم ةقبطدب صتخت ال نينيدتملا نم مظعالا زويا
 تاقوالا نم تفو هنيزم 0 0

 فتفااجفف اليلقالإ اوناك ناو نيدلا ىفعيش مب سالاو مالسالا ا

 هللا لبح مهنا كلذ ىف نومتزيو نونعالتيو نوذيانتي نيقيلا نع
 ىوقا 1 ليبس ىف امونظي بغشو فلاختو ةقرف نوكسّةسم
 .ةسديرلا ل.تحي ال احيرصن حرصو هلك كلذ مالسالا ركنا . تيس
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 لاق.داوءايبنالا ميج نسلأ ىلعو نامزالا عيمج ىف هللا نيد ناي

 ,باتكلا اونو !نيذلا فلتخا امو مالسالا هللا دنع نيدلا نا » : هللا

6 مهني ب ملعلا مهءاجام كوي نوه الا
 الوأيدووب ميه أربا ناك أمد 

شا نم ناك امو ا 58 01 نك !نانقن
 عرذ» «نيك ر

 ميهارباهبانيصوامو كيلا انيحو أى ذلاو اح ون هب ىدوامندلا نم 3

ق رف: الو ندلا اومقا نأ ىددعو ىهومو
 نيك رشملا ىللعربك هيفاو

لا اولا باتكلا لهأ 57 لق » «ةيلا مهوعدنأم
 اند ءاوم ةاك ى

 اضمب انضمي ذذغ الو يش هه كرشنالو هللا الإ دبمنال نأ مكشييو

يشا أولوقف اواقاف هللا نود ند ابايرا
 ريكو 4# ومانتم نأ اود

 روبظ ضم ةتاشااو فالتخالا نمهيلااوعزأ أمنيدلا لها ع بيعلا

 لكل ةفورعم هيف ”اتخا ام ع ف مهل ةحم لا ةماقعتاو ةحملا

 هللا ند نا ىلع باتكلا صن . هتوال: قح هالتو نارقلا 1 نم

و رلاب هدارذإ وه نامزالا عم ف
حو هل مالستسالاو ة 

 هد

 داميو رشدلل ةحاصموهام هنع مو 4ب - امف هتعاطو ةيدويعلاب

 نيفطصألا لعامل ر | ىتلاهبتك هنمضدقو «5 الا وام'دلا ىف ممداعسل

 اذه ناوع هن لمحلاىلا م زملاو هنم همبف ىلا لوقعلا اعدو هلسرنم

 فلاختتلا 2# ر بويه دنع هيلا 0 ىذلا: نا وه ندلا نم ىنعملا

 جاجالا ناو فصانتلا دنع لاوقالا ةب نزوت ىذلا نازبلا وهو



 ا“
7 
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 تيعور قىمو « هتنس نع .دعبو نيدلا عم قأرف لدللا يف هارآلو
 ىسهذ هبرشبلا لعمامنالا يف ةيحلالا ةيانملا يناج ظحولو 5
 مهدشا رمىف ةفالا راسو اهاده ىلا بواقلا تعجارثو فالخلا
 . نينواعتم هترصن ىلعو نيكس ة س٠ قلاب 5

 هيف تفداتخا ام تالافتحالا بورضو تاداوعلا روص اما
 ءاممدقتم ماكحال |فالتخاو اهق>ال عمابقب ايةعساملانادألا
 لعامنامز لكوةما لك ءاتنإ ىف هدفأرو هللا ةمحر مو دْبسُف اهرد ات
 نيملاملا بروهوهتنسترج امو نامزال ةمءاللاو ةمالل سلتا
 ائيش لعال همأ نطب نم جراخ نم صاخشألا يا 3 ردا
 لصاوبو هركفب بجحلا فزع هنأشن ىف ل5 هلقع ىف دسار
 هبدهب رطضل م رمح ١ كلذك موطن كو 5 د
 ْن 1 نادعوت رهتلج ىفناسن الان أش قم نكي ملف“ ممالا ةيرب ىف
 ىلا هللا هقلخ موب نم ناطلخا لوبقو لملا نم, ةددحاو ةبتارم يف
 نأش 3 2 2 نقلا ىرح لب ةمابت لالا نم هب غلب مو
 هدارفأ نأش يف ةيبلالا ةبرطفلا هتررقا ىلع ام وذلا ىف هتلمج
 لهأفاتخا ناو اهف فالتخالا حصب.ال ىتاا تايهدبلا نم اذهو
 عامجالا ىف ثحبلل تعضو مولع ىف هنم عرفتا# ناب ىف رظنلا
 : انه هيف مالكلا ليطن الف ةصاخ ضدنا

 يف ةصاللاو لب ةماعلا مهلاصم مهف نم سانلاو نايدأ تءاج



 1 ا دوو م

 ' كاأبال دوجولاب دهملاثيدحلا ءىئانلل ةيلوفطلا روطب هبشأر ئلف

 هيفأ وذم و نيب نأ زعيما عض! نأ هي أع بعصي و هسح تحي مقوامالا هنم

 هعور يف ث فن. لو هسا نمبرقيالام ىناعملا نم هنهذب لوانتي ناو

 هسنج نا وا هريشع نم هريغ ىلع هفطعيام نطابلا نادجولا نم

 ْ قيام لغاش م ىف هصخش ءانب مقر ام لع صرخلا ةزماوق

 . ىف هدئست وأ ماعطب هف ىلا لصت ديالا مهلا هريغب هلصو امف هيلا

 سازلا بطاخت نا نايدالا كلم ةمكح نم نكي لف مايق وا دومق

 ميظع نم ناكلب ناهربلا ص هيلاري وا نادجولا ىف فطام, ام

 نق هلو مت الاوااريتم هلا لاع مهو مارت ريست نأ ة-+>رلا

 0 هرصن و انسب ه كام لق تءالإ هش ايال نبسلا ةجاقس

 أخ ةمرتاج وةعاطلاب مهتبلاط و ةعدارلا زجاوزلاو ةءداصلا رماو ذل

 اوويشت م ناو ةياغلا ىلِح ويلا لوقعع مهتفلك ؛ ةعاطتسالا غلبم ىلع

 فرطت اب تأ الاخ نءمبم اح وهأم م ىلا مبك رادو لفل مو هانعم

 تاءايعلا نم مهبلع تّضرفو « مهرع امم لعفنتو مهويع هل

 .هذه مهلا قيليام

 تعفتراو تطةسو ماوقالا اهيف تاعنامزأ كلذ ىلع تنضم م

 نم تقاذو « تقفتاو تقلاخو؛ تدقو كرردف: تطضاو

 ٌتدَجوو ةامايأو امايأ ءاقشلاوةداعسلان: ىف تيلقتو « امال ماي.الا

 نوعا ند قدأ | روعش ثراوكلا نقلو ثداوملا ثفنب سفنالا



 ع

 ءاسنلا بولق هب رمشن امم ةلججا ىف عفتربال نادج ولا لظما
 يجاذي وفطاوعلا طاخم نيد ءاجف« ناماغلا تاعزن هعم بهذناو أ
 عرشف « ب وأقلا 5 طخ ثداحنو ءاوهالا فطعتسلو محار 1|
 هجوبو اهتاءج ايدلا نع مهفرصي أم ةداهزلا عارمش ن ء.م سانلل
 نانا قلن اهيا نم عقم الا توكملا ون مرهوجو
 امو ءاينغ الا هوجويف امس باوبأ قاذيو ؛ قح ولوهب بااطي.ال
 هلا ةدابع ىف انس سانلل نسو . فورءم وه امم كلذ 02
 سوفننلا قامت نم يقالف « هيلا مهاعد امو هيلع اوناك ام عم قفتت
 هيلع ضع مما ابطا ا ىوادو اهدساف نم ملا أم هتوعدب
 تقاضو ؛ هلامحا نع هب ؛رشبلا 5 ا زءلا تفعض ىتح لاجل ةعضل
 ف زور وا هلا ىلا ذخخ الاو هدودح دنع فوقولا نع ء عئارذلا
 هيلع ن وُعاقلا بهف لاحلا نم برض هاياصو عاب ها نأ نراشلا
 عج ف 50 لهأ ةمحازمو ناطلسلا ىف كومملا ةسفانل بست
 | رفازمأو ءليواثلا هداج نع مهنم مظع الاروبطافرجناولاومالا
 اياحسلا ىف مهنأش ناك اذ_ه . ليطاب الا نم ىومهلا ءاشام هيلع
 |وقرفتف دئاقملا ىف امأ دمار اوعابو ةترابط | وسلا لامعألاو
 هونظ اعالا هلا نم ءاوكسمتسإ مو اعدب اًردحأو الش
 0 نام رح وهو: ايعاعد ىوقأتو موهومهونو اهنكرأ دشأ
 ا ناوكالا قئاقدن« هريغ ىفو لب هيف رظنلا
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 .نبدلا نيب قافو ال ناب او-رصف ةقلخلا رئارس نم ءىث ىلا ذفنت

 ناكلذىلابهاذلا فكي ملو:رملا ءادعأدشأن « نبدلازأو لقعلاو

 لوح نم كلء٠لكب هيهذم ىلع سانلا لمح يف دج لب هسفن هب ذخأب

 تاع زنلا مأشأ تناك ة ةعزن ىلا سفنالاب كلذ ىف واغلى ضف وةوقو

 ضعي مازلالل نيدلا لعأ نيب ب رملا ةغزأ ىهوىناسنالا ملاعلا ىلع

 تاحوله الانيب قئالعلا تمرختو لص'الا ضوقتف نيدلا اناضق

 «مالسلا ل برالاو نواعتلا ناكم مصاختلاو محارتلا لم ةعيطقلا

 . مالسالا ءاج نأ كا كلذ ىلع سانلا ناكو

 هدعار ةلغأ نا الا غاب دق ىرشبلا عامجالا نس ناك

 خرصتسو لقعلا بطاخم مالسالاءادف هدشر ىلا ةيضالاثداوملا

 نادك 16 ١3 سانحالاو فامأ وعلا عم هلرشيو بللاو مهفلا

 فش و هيفاوفاتخا امسانلل نيبو ةيورخالاو ةيويندلا هتداعس ىلا

 عيج ىف هللا ند نا ىلع نهربو ةيلع هومصتخا ام هجو نع مه

 «ةدحاو مب ولت ريهطتو مهنو وش حالصا ىف هتئيشمو دحاولايجالا

 «حاورالا ىف ىركذلا ديدحتل وهاعا حابشالا ىلع ةدايعلا مسر ناو

 فقلكلا بلاطو .بواقلاىلار ظن, َنكَلو روصلاىلا ر ظني الهّللاناو

 رهاظلا ةفاظن ضرفف .هرس حالضاب هبلاط م هدسج ةياعرب

 0000 الم اربط نيالا ذلك دعو نطانلا ةرابط ه6

 بجوأال وه امنالامعالا نم ضرفام ناو صالخالا ةدايملا ور



 6 هاي

 «ركتملاو ءاشحفلا نع ىهنةةالصلانأ >: تاكلللا طلاصب عبطتلا نم

 رباصلا ريقفلا ةينص ىلا ركاشلا ينغلا عفرو © نيلصملا الا اعونم
 مصانلا ةلماعم هظعا وم ف نانا لماع 3 هيلع هلضف 5 0 لب

 ةنطابلاوةرهاظلاهأ وق ميج لامعتساىلا هاعدف ديشراالجرال ىداحلا
 ىف ىمسلاب الا ىقملا ريخ ىلا لوصو الو خر الا ةعرزم اناا ناو.هتمعأ ركشو هللا انضر كلذ ىف نا ليوأتلا لبقي الاع حرصو
 . اهندلا حالصإ

 نا يناهرب وتاه لق»: ملل لاف دانملا لهأ لآ تحل
 اوء زءزام لك قاقشلاو فالمخا ىلا نيع زانلا فنعو« نيقداص منك
 ليبس نع جورخو يغب قرفتلا نأ لع صنو « نيقيلا لوصا نم
 ةحيصنلاو مالكلاب ةظعوملا دح دنع كلذ ىففقي مو . نيبلا قالا
 نا ململا حاباف لمعلا ىف اهررقو فاف ولا ةعرمش عرش لب « نايبلاب
 مت داج نوكت ناىدوأو مو اوم غوسوباتكلا لهانءجوذل
 دقعو ةبحلا لوسر يه ةنساحلا نا مولعملا نمو . ننسحأ ىلع لا
 طامترالا ونيجوزلا لغا نيب ناجتلادعي نوكت اغا ة رهاصملاوةفلالا
 اوعفادب نا نيماسملا لعدبملا ذخا مت . نالتئالا طباورب حاسب
 صنو . مهسفأ | نع نوءفاذب م مهريغ نم مهمذ ىف لخدب نمت
 الا كلذ ءا زج مههلع ضرشنب 5 و ائيلع أم م-ميلع و انلأم مهل 28 ىلع



 - هرب

 نبدلا فدأ رك ا لك نع كلذ دمب ىهنو « مبلام نم هنومدقي اديهز

 مكسفنامكيلعاونما نيذلا اهأب» ! هلوق ىف نينمؤلابواق بيطو

 ىه ىتلاب ريخلا ىلا ةوعدلا مويلعف« ميدتعا اذا لض نم م رضيال

 بور نم برص ىا اولمءتس نأ موياعال و مهل سياو نسحا

 بواقلا قرم نا ريدج هرون ناف مال الا لع نما ىف ةوقلا

 د. الا ءادتهاالهناف نيماسملا نيب فورعملا ريالا ١ الا قتلو

 هسفئنب مكنمدحا و لك ىلع ه ربيمتلا ناك-) كلذ 7 را ولو هب مايقلا

 دشربل كلذ لك : ىبرع لكل رءاظ وه 6م مكسفنا مكياع 21

 مويدب وأ نكس و هيذ اوقرفتيل نيدلا مهل عرش مل هللا نا ىلا سانلا

 . ةيحاوت عيج ىف ىلا ىلا

 لجبل ررقو ةيزرشلا  ساتح لآ ناي زامتما لك مالسالا عفر

 عونلا ىف اهجا_ دنا فرمثو ةقللملا| ىف هللا ىلا ةيسنلا فرش ةرطف

 عوابلكلذب اهدادعتسا فرشوةصاخلاولصفلاو سخان ىلتلاللا

 همزام فالخ ىلع ابءونل هللا هدعأ يذلا لايكلا :تاورد ىلعأ

 ةسمئا ليجستو مهريغ اهم ٠ مرح ابازع صاصتخالا نم نولحتتللا

  مهرابغ ك1 ا كرا نأع هثللا نم غلبت نإ اهم أ اومتز فانصأ ىلع

 فر تلا! اوريضو ممالا مظعم ىف حاورالا كلذب اوتامأف

 ..احابشاو لاح

 قفتت ةنسلا حيعصو باتكلا ىف ام ىلعمالسالا تادابع هذه



 رك

 فورعللا عممتلت وهايشالا نءهدزجو ومسو هللا لالحي قيام لع ١
 ناظاسل روءشلا كلد دنع ردصت ابلكو مظنن و حييبسأو ءامدو ا رك هك رحو دوحسو عوتر ةالمصلاف همءلاسلا لوقعلا دنع ظ

 عشختف ل ول اقرغتسيو هل رسمدلا ةوفلا رمغل ىذلا ىملالا ا
 ام هنأ لد تارملبا ىور وأ تامك رلا دع ديد# وحن الا لقملا لوانتم ىلع ولع ىش اهف سيلو سوفتلا هل ىذخت سو بولذلا هل
 فرمتو سفنلا ف هللا مأ هب رظمي نام ردد موصلا اما ٠ رك موفلا يف لستءلل هللا اهضو ىتلا لوصالاب لح امم ىنمللا ةلاحتساو ٠ ثمبلارهاظ نم هيف سدلو ريبخلا ميلملا ةمكسطل هيف مياسذلا لهض 7

 نر - جدابق سنيذلا ىلع بتك ام مايصلا ؟يلع بت 5 , امل ض ملا ف يحلالا ناسحالا ةياكمو اهدقف دنع معنا ربداةه هن
 ليثمتب هل دوعتو هباجاح تايلواي ناسنالل زبك ذتق جملا لامعا اما
 ىنغلا نيب زايتمالا اهمف عفن ري ه ص رمعلا ىفولو هدارفا لي ةاواسأا
 سلو .فقاولا وىعسلا ا وطلا ىف ممئافيتسا عم كلذ لك نيملءلل نر هلل هيدوبملا مهدي تدجد ةعنصلا رانا نع نيدرجتم ناطالا ةارع دحأو ضرعم ف عجبا روهظيو ل كولمصلاو نيقفلاو
 امس ىذلا وهو ندلا وبا وهو مالسلا هيلع مههاربإ ىركذ رححلا
 ةفيرشلااياقبلا كالت نم * ىشال نا ىلع مهنبيعت رارقتساو نيماسملا

 «ربكا هللا»لملكفف ميركلا ناعذالا اذه راعشو« عفن أ
 ١



 ..هث١ا-

 لسقعلا اهف لضي نب رخآ ما وقا تادابع ىف دحين ام هلك اذه نبا

 مالسالا فيشك ٠ ٠٠٠ديحوتلاو ه هزل رسلا صولخ امعم رذعتيو

 (ملاءلا) رييكلا نوكلاثداوح نم ض رعي افهم ولا نم ةمغىلةءلا نع

 مالا عنصف ىربكلا هللا تابا نا ررقف (ناسنالا) ريخصلا ن وكلاو

 ىلزالا هملع ق هلا اهردق يتأا ةيبل ١ الا نيسلا ىلع اه ما ىرج اءا

 ناش لفهينا زوي ال هنا ريغ ةيثزدلا ءىراوطاا نم ءىش أهرينال

 ىتلازاسل ىلعءاجدنؤ اهنيؤر داع هركذ ى# نأ يغبفشي لب |مق هللا

 نافخحالهللا كال 3 لل | رمقلاو ا 1 هللا 0

 حرصتتلاهيفو «هللاو ركذأف كلذ مل متيار اذاف« هناي الو دحأ توا

 الا هيف ىغقيال دحاو ماظن 1 فرك نوكلا تانآ عيدج ناب

 لاح نع هاما ٠ اهلع ه تماقأ 2 | ننسلا ي اء ةءلزالا ةنانعلا

 1 || بئاصا اوم 0[! صاعشأالا | ام عمتي ىف لأ مح :)ا ىف ناسنالا

 امهنيب طاخالدعم لام ال الصف نيب ريمالا نيب 0 امم نو 1 زرب

 ايازرلاو :ايطاهذهىف شاحشالا ضمد اهم هللا عتك ىت ا ميبلا ماف ٠

 و لاو ةوقلاودالاو ةو رثااك اهنم ريثكف هسفن ىف ام ارد ىلا

 هياءاماهبااجوأ اهبساك نوكيال دق دقفااو ف.ضلاو ةعضلاو رقفلا

 اريثكو.نايصعوةءاط وا جوعو ةماقتسا نم هنريس ىف صخشلا

 عاتم مول كرثو ةقةلاةرحفلاو : ةأخبلا ةاغطلا ضدن هللا لبمأام

 مينا باذعلا نم مهلدعاام مهاقلت, ىتحمبل اراظنا ايندلا ةايحلا



 كلا

 .داع نم نيطاصلا هللا ندتماام ١ ريثكو ٠ ىرخألا هايحلا ىف
 ةييصم م اصا كا نبا مه و همكم مالستسال أ يف ملغ ع و :

 طابت راكو ملظلاب ناطلسلا عايضو نيجلاب لذلاد فارسالاب رقفلا ٠ طايتراك هداعلا ى راج ىلع بيبسملاب بيسملا طارترا ل.هعلاب اهفالأ ' مهللا ةصاخلا معنلا كلت ىف الو ايازرلا هذه ىف لخد هل نوكس امت : لحم داسف الو هرب رس صالخا الو ورم امر الوديز يضغالف 0
 ف ىعسلاب سانلا دنع ةئاكلاو باغالا ْف رسب دتلا ناس ةورنلا 1

 نم سمأ لك ىلا لوخدلاو تاوبشلا حماطم دب ل بيدأتو رظنلا ديردستو ركفلا حسيحصت نم ةيبل الا ةمئارش جلا هءووا ىذلامورلا ناف ٠ كلذ ىلع سلق م ناش اما رخآ مل“ ىف نييم وه امم كلذ هبستلإ امو رخألا لع موحاصم
 لو نم كلذ ريغو رشلاو ديما ف حصانتلاوربلا ىلع نواعتلاو هروح راعشتساو هئامالا ا عْفَح واهنايس) ند ةيمغر لك باطودبأي
 امداعس قرشمو ممالا ةأيح ردصم وه حورلا كلذ ّ لئاضفلا
 1 وتلا نإ دير اه عدرا 0 مادام هتمعأ اهنع ن نلو ) يع هراو ا. للا باو دربن د ) ةرخ الا لي |. دلا ةذه ىف
 لقلب مهرثكو لذلاب موفلا ةزع نا لديتساو هرقم ىلا هاو دتعاو و 7 ىلع ةدامسلا ترهذفأهأ رافاؤا ىت> “ هؤمضل أهصقش
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ب مهتحار وءاقشلاب مهنيعأو
لا ظلا مهباع طاسو « ءانعلا

 . نيلداملا ىأنيم

اس ةلذ ْق مهو مهب مهذخأق
  ةيرق كلبن نأ اندرأ اذاو» ! نوه

أريمدن اهات صدق لولا هيلع قحف اهيف اوقفف أهذريم | 1
.» 

نينالا موعفنيال ُُ لطابلا ىلا هنع اوقسفن قحلاب مهانرما
 الو 

م يق أم ميدفي الو ءاكبلا مهري
 ظ باحتسإ الو لامعالا ر وص ن

 "حورلاكلذ ىلا اؤدا نأ الا مم لزن امل فشاك الو ءاءدلا مهم

ةمحرلا ءامس ىف هولزئةسيف مركالا
 زيصلاو ركذ_ااو ركفاا لسرب 

 ةنس >6 مهسفناب ام او ريدإ ىد موقبامريةبالهللا نا د : ركعلاو

 هلام لجأ امو « اليد هللا ند د ناو لبق نءاول نيدلاف

 الا ءالب لزني مل هنأ مهللا ». هئاقستسا ىف باطلا دبع نب سامملا

ذكار قدح ننا هذه ىلع «ةبوتب الا عأدإ لو باذب
 ا

 سفن كخايو ةيماسلا دئاقملا هل هجر عفر مل-لا ناك اهنيبف

ناك ةلي-اجلا لامعالا نو امعيتي ا
 2ر21 رار هنأ نظن ه ريغ 

ىف ضام هثا وهاب علو وهو هئاكبب كلفلا قثيو هئاعدم
 و هئاولذ 

 د قل ىف

 ةورعماب رمأالاو ةماءلا داشراو ميلمتلا ىلع نرقلا ثح

 ذلك اونوكلي الو . نزدلفملا مك كائاواو لا نع ىلا

كئاؤاو تانيبلا مهءاجأم دعب نم اوفاتخاو | وق رف:
 "دع مهل 

: 5 
- 
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دوسا نذلا أماف ٠ هو> ه5 ومحاو هوجو نبل م مي-ظع
 



 ل

 . نورفكت منك اجباذملا اوقوذف مين :ايأدعب مرفك |موهوجو :
 ىفام 9 مه هللا ةحر ىفف مههوجو 0-0- نذلا امأو :

 « رومالا ماد را هللا ىلاو ضرالاىفامو تاو.سلا
 باذملا ةلك هب قو نيطرفلا عزا ؛ىذلاديعولا اذهدمب مث

 نيئاهنلا فورءملاب نب زامل راك ربأ نيب رصقلاو نيفلتكلا لع
 : لاقف ةمأ لاح هيف روظن نأ نكع روظم لجأ قاركملا نَع
 نع نوونتو فورعملا 5 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مثنل 0

 نع ىبرنلاو فوردملاب رمالا ركذ مدققف « هللاب نوذ«ؤتو ركعلا
 ىذلا لصالاو ه ناءالا نإ 5 ة الا هذه ىف ناعالا .لعر كى
 ني شن ريما نانفاابنع عرفتت ىتلا ةحودلاو ربلا لامتأ هيلع مدقت
 ظافحاهنا ىلع اميدنت لب ضْنا رفلا نيب اهنل زل ءالعاو ةضيررفلا كلتل
 ند لهاو اهولفغا 0 راكد الاب دش مث . ةرما كالمو ناعالا
 ناسل لم ليئارمما ىب نماو رف نإذلا 5 نمل د . لاقف اهولمعا
 اوناك . نودع اوناكو 00 كلذ ميرم نب ىددعد دواد
 فذ « نواعفي اوناكام سنبل ءهولذف ركنملا نعذ وهام
 هيذغو هققم هب هللا نونءام دشا ىهو ةنعللا مهيا
 ضيفي (مولمماق>ءاينغالا لاوءا ىف ءارقفلل مالسالا 2
 مراغلا ةبركل اجي م رفتومدعملا ةال دس والو ل0 ةرضل
 0 ليهسلا ءانب ال اري تو نيدبعتسملا باق 1
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 - ناوذع هلءجاماريثك وريال ييسفف لا ومالا نم قافنالا ىلع هثح

 || نئاغض كلذب ”لتساف . . ميقتسملا طارسملايلا ءادتهالا ليلدو ناعالا

 ! مولع للا مباضف ن ىلعو داق>الا نم م مهرودص صو ةقافلا لها

 سوف: ىف ةحرااقاسوء الؤهةرع كا ا راق قزرلا ىف

 سون ىف ةئين ايطلا كلذب ترقتساف نيالا كئاؤا ىلع ءالؤم

 : |ذهاوم مج عامجالا ضارمأال ءاود ىاو : نيممجا ضانلا

 ٠« مظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هينؤي هللا لضف كلذ و

 لادأاو لقءلا داسف ىعوبني دسو رشاا ىبإب مالسالا قاغا

 2 هينةداوهال انا اب عر ابرلاو ةيصاقلاو را همر 2

 تابءانماماالو هيلع ىناالا لئاضُاا لوصا هك اص ! اير رقه كل

 عمجتسافاهررقالاماظ !ادعاوةئمةدعاق الو اهايحا الا تاملاصلا

 لقءاالالةةساو ركفلا ةيرح ان ركذ مكمدشر غولب دنع ناسنالل

 ضاممأ هيف امو :6 رطلا ةماقتناو اياحسلا حالم هب امو رظنلا ىف

 انحلال نمو يعسلا لبس ىف اهتوسو لمعلا ىل مئازملا

 دعل له ٠ ىنفت ال ةريخذو دفنيال [زنك كلذ نمهيف دح 0

 نمدش راانييت دق ءالك + ةرآل و لقعلا ل ل دشرلا

 ٠ عراد !|ىدءاهتقاس مب ع افتالاو ىدهلا عابتا الا قب و ىنلا

 . هيلع هللا ىلص 1 رن 0 وبنلا تةخ اذهل. نيتدأءلا نم ةياغلا

 هتدءاو باتكلا ك كلذب 2 و مهلا رو تاالاسرلا كناو ملسو
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 نائئءطأو ةدعا رمأمءدم هب ةبيخ هياع تنهرو ةد.ىحصلا ةسلا ]|
 مئاقلا مدا هوعد 0 أ دعب ليخ مة ال نإ ىلا ماما ايلا لضو رد

 اذكه 3 ناي هح>و نع 0 وأ عرشل هللأ م نع ثد#ح هنأ ا

 لوسرن كلو ؟لاجر نءدحأ ارد م ناك امد ؟ بيغلا 0 قدصي
 ) اماع 2 يش لك هللا ناكو نييبنلا متاخو هلل

 ا د



 داقملا دو ىد فا سارع ريمكلا يعامجالا بئاكدلل

 ظ لضأ سانلا فرءءال لجر ىسانلا نع فرعا نم ىف ناك

 00000001 دك امن ءىثا هفن تهتشا اذا زجرلا اذه ناك هئم

 هيلا رظنف هسيك نم شرقلا ب رخأ سبللاو لكأملا تابيط نم



 ليا.ء؟ 

 : لاقو سيكلا ىلا هدر مث هقوشعم ىلا فندللا قشادلا ةراظأ ظ
 ةينالاو ءاهنجراصلول'مزوعساو ةعسل هيلا فيضا ول شرقلا اذه
 م ريخلا لاما مه وة وتلا ةورلل كَ هينللا لذ

 انا .اددخهريغب وست نا نا الف هب ىسفن تحمسو مورلا هقافناب
 تاوبّكلاو شرق نم ىلغا, شرف سد وة.يتلاىفةدحاو اهلك ىثورآلا
 شرفلا اذه ىنافناب مويلا تا ىن أكف« تنو لك ىف ةرضاح
 ىرده لع تحتو: لالا بتسعلا دأو هكلمأ فوسام عيدج
 «') تق وان أن إءاقمحةووشل ةعواط ءرق سأل زوملاو ةمئادلا ةقافلا ا
 ةعاسلك هيلا ىنومدنام ىلع اهنا ناو اهنم تحري داو تنام 3
 ىحتشي نك تنكوو اهد خيل رادنلا يف دوق راىر ف
 اهنيد ةقجلا هللاو كاتو مادعالا ىنمتيو رقفلا

 قود كل ما هكا هذه ىلع هينا هدنع مّ اذا نكو
 لاذقالاو ستفلا دوعتر الئلا-انتفمهل لد لو هئاطغ ىف ايقثث هل بق
 هدوارتنأ نم افوخو لاذتبالاو فشكلاب رخذلا كلذ ىلع 1
 رجيف تاهمنجلا كلت نه هينج س٠ ىلع بهذلا هفغش طرفل هسفن
 فرمصلاف سار خالافذخ الاىلا كلي رحتلا رجيو كييرحتلا ىلا لا
 تنأ اًاس نا لوةيوع ىؤؤشلا ةيهادلاو ىمظ.لا ةماطلا كانهو

 ادج ريثك ىأ ريحا لام (1)

 اهتغدر (5)
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 قات الز كلابو» هلفسأ ىلا امو لمت 4 رح هدف ىلع نقاو

 لبكةتيادبىف ص الا فالتتو هاوأ ع نم قتعلا عقت ربو هن هباب نم رشلا

 ىندأ هظيف درعل نم رقفلا ىرب ناك و٠ هتراه كيلع رذعتت نأ

 لكل لماشء ناكم لكب طي دنع رقفلاف. ديرولا لبحنم هيلا

 نا ئ.طالاف ريقفمادامو هيلازبةف وبف مرد ضرالا ىف مادامو « نامز.

 بودالا ناكو بهذلاديبعءالخبلا ىمن نأانغأ دقاو# هءاع لا

 نوب# مو ٠ رقفلل بهذلا نوحضب ممل رقفلا ةيبع مهيسل نا

 مياكمت عا ءانفلاو نيدملا هشبع نوشيءبف . هنوشخو رقذلا

 ءاقو رانيد لك نم هل مدنع ر“كهنوقتيف هوشو ةارئلا نم

 ةرفحلا كلن ىف لبال . ٠ قودنصلا كلذ ىف هينا طقدس اذاف

 تاءهلا هدبع 1 رونااوءاوهلاب هدرع ركا ةطقسلا كلل" تناك

 قودنصلا كلذ ن مىوهو؛فوفكلاو لمان الابهدمعرخآو؛ عوايل

 هتومتامو .دحالاو دهملا ناتشو ٠ هيف نآك يدلا محل : مجام ف

 لعف دقو . هللا ءاش نأ ثراولا ديالا 3 5

 قبطااندسلاكلذ ىف تداحت نأ تاهنإلا كلن ' “6 1 ولو

 بجعلا امدح *م ثءمسا نذا ءانحسلا لءفي ِ امضام نع

 باىااىلا ديوسلانمكب ؛لقن#, « بار + ةلاحر هن :> نيب. بادعلا

 مجاعالا نو كوبنبو

 ريخاولاو: تاناا ىف أشن هينجو: راهلا عدو الا ليالاب لس ام
 : رادغرارفهين>و٠ تارعالا نع ةرانو ةرأك

ٌْ 

ْ 
' 
ًْ 

 ظ
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 ا

 2 ,ربالا رشاعةيئجو. ريرا وقلاو 0 تانر نم هتر قرتساف-

 ص ةأرسلاو نيزوعملا رواجو ةاوفغلاو كاسنلا قاارز 2 5 او

 ا دعءلا ندو ءان خلا أ 2 ند م رفطو.ة © ادملاو نيك اسملاب

 ردقأريخآلا | ' أبدف نام 7 ةداهش ديك اهاكو ةادعلا ىلا

 4 راضنلا داع ن< و راحفلاو راربالا ن#“ ؛ر انيدلا صأق نع

 ةئيكسلا لع رايسلاندماا اذه ضار نم لو اوراس الاو راطشلا ف
 ا

 هقودذص دنع لثم دقو ليخيلا كلذ دهشا نا كل م 1 وأو

 -ةرورص نءاه هاهم .كيهان رو هئم داد.تسالا ىلا ةرورضلا هل ًالئأو

 روبفلا شنب ةراس ركعالا يلا حنج ْف 1 كنا تع نذا

 تسأل وأ «اهناكسوابسا رح نم مالا هكنو دقو « اهنافكا نع
 كىكل- 2 1 دع روذنلا قرد ناكل انهاك دبشت كنا

 هل اصاصق هيلع ب الكل همئادو لحتسي 0 نم جرحت يف ةيلأ هدم

 0 ناو ماني 5 منو ةحاملا 4م اء تملا ناف٠ هيضف هب قيحو

 هاك نهاك فا أنيب دحتال داو هم هرأ 5 هاا قودنصلا ىلا درب وأن

 لديخحت فلا لبو دحأ ال كنكلو هبرجاو مسقلا اذه مد اذخاو

 نيعلا هذه ف ثنحن ادحاو اليخ:

 أاههنجةقودنص نم ليخبلا ضرتقا تافقولا ال نم ةفقو ف

 بهذوهعمهينجلاوالا تميزا لخ دءال نا ةسرع نكد قالطلاب لا
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 يىتح لاتحاو حدكام أهف حدكف قوسلا ىلا
 : هينملا عجرتسأ

 ,لدبا اذاهتدأع كلت تناكو ةيظف اعطق ىقابلا فصنلاو ابهذ (مصن

 سبح انديد_> امامد ةحيص ةءطق لك نوكت ى بمهذاب ةضفلا

 ةهادحاىلا برستنو رثات: نأ ةريئصلا عطقلا نم هيوتحنام اهيف

 نظلاءىسب ثييحاو ليمجاب ةرامالا سفنلا سواسوو دوما تاعزن

 اهملعال ال داوامل ةب ةبعادم فيفطلا ليلفلا نع ءاخ سلا ايمو ةسقن

 نيقرشم اد وقنهيلع'"” تلاثز اول هناهناعاب نمؤلا قوثو ق”ودقفالاو

 ىفع نادك هل تا وسال تني'احسو ق'اود ومها رد نيب رخلاو

 نيح لبمت ام ايرع كالبلاو اعوج فاتلا عقديأم ريغ يف اهنم ان تحس

 اقرفم هايا هلوانف ىف ريصلا ىلا عرها نأ ثير الا هدي ىفهينلا راص

 أابهذ اهينج هب ىطعالاقو

 تاميللم سمح تاه يفريصلا هل لاق

 انج دعا كتاعتمملا تاميللملا هذه مالعو: لوخبلا لاق

 .كيطعأ انأو بهذلا لدب ةضفلا مهدقنت نأ ىلع سانلا ع نم لبطل

 ,يقح نع كل تحفص ىننا ىله هللا د_هحتتالفأ# ايهذ بلطاو ةضفق

 ؟؟ كناكم ىلا ايعاس كتنجو

 آو هردص ىف هزكو نرا ىلع ىفريصلا دازاف

 ' الا للا لماع ان. قيرطلا نمر الا بناجلا ىلا هب تفذدق

 )١(االت

00 
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 قريصلاو 7 ا ةركولا 5 تنُفْذَق ثءح فقو لب َ فأن

 ىطرم# رف هيلع هب دمة ىطرشلارع نأ رظتثاي هنا ىف كشيالا
 ثدح هنا نونظ». سانلاو هناكمحربب الو 3 ثالاثو ناثئو

 هنوئطخيف 9 0 0 )رص 4يسوف قريصلا ىلع ضا صقل : الاب 4 سفن

 وهانبو . هيضرتاسلاو هيلا ردع ا هل نودحصناو هنومولبو

 نظ 1 ليخ» | بذكف « قييز يش ىقريصل || ىلع ل لبقا كلذك

 ءكدد هور : هل ٠ حأصو ه4ءمح ىلا هدب نم قم ا لاك4 يملا لجاعو

 هج كانا دورا اذهو اردنح لذا نا ديرت كنا : [ًذهاي

 . بهذلا تاهو ةيمرلا كا أف 6 نيميالع تت عنقا انأو 6 تاماملع

 انك اقزرأ 1 تصض مق لثؤ كيف للا كرا لاقي قربيصل || 0 تفتلاو

 ىلو مّ 6 أ لىع هة.وح عمتجا 13 ا 7 اذه نأ 4ع هم 6

 فق رجلا سانلاو لا ْئنم هدإ> نع قش دا قريصلاو

 صرحوق الطلاب ىلآ لجرلانا نظن*ىراقلا اهيأ كب ىنأكتو ٠
 ةيذب 0 انمافد أو هشارف تاذوب نمو ه>وزأ ءافو هيف نيعال نأ

 لاما ريغ ءىشب نضلاو ظافتحالا نأف ؛ اذهم لجرلا ل نا كاياف

 هر ا 0 ! حن ىلا هنع ه سفثب ا 9 فمض

 ف ناك اعرو ةلهس هللاب 0 ةرافك 00 ةفلك 0

 نيع راتخاف 0 هللا مسقأ 1 تأ هيارعنإ امداصتقالا نم مايصلا ظ

 ةنوؤمو قادصلا رخوؤم ند ا,موخكو 4 هةسفل داهم قالطلا
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 ةقفل هيفكت ةجوز نم هل دبال م ءاياضفلا فيراصمو دالوالا

 نماهل دبال ةجوزلا هذهو ٠ قوسلا نم ماءطلادارشو مداملا

 جوراا نم هيعدتست امو سارءالا كنع عد « رثكوأ لق رم

 كلذ لك رك ذ قالطلاب ىلا اذاف ٠ نيتليل وأ ةليا قافنالا نع
 اذه عم هتوفيالو ٠ اكاكف هنم عيطتسيال اد .ق ناكف هنم رثك و

 دودح نويت نذلا موني دىلع نيضل اقلانم هنأب هسفن عناصإ نأ

 هبنتحال هنا ةقيتطاو ٠ قالطلا ني.يك نيم نويمءاي الو للا

 قالطلاف وخ هفلكو لو .هاوه قفاو» |مانتجا نال الا هلا دودح

 ا000 01و هللا دع لك نعراأ هلام نم نوصي ان راشمم

 هقالطلا ءاضترا نيب فقيملو هنيد ناحتما ىلا امون رطضي /

 هقوذتم لع بكت 1 هال هرماوأو هللا دودح كابتناو هرئارجو

 ءاسملا ىف باسملا ىف هل ددس حابصلا ىف هنم راءتسا اذاف ٠ طق

 « اديدش اعزج عزؤ توملا ضرم ليخبلا اذه ضرمو

 ةلمك هينج فالا ةرشع نم لقا نع توءيس هنال هعز> ناكو

 هنكبن نأ ”ورألا دك ياقج ةايلا عدمر) لك كلذ ناكو

 ءاوذ ىطاعت. نأ ٠ ا ء هءاطحو كاضوا ف مقسلا بدو ةلعلا

 «بهذم ىلع انبحاص ناكو ٠ رووطلا مط ىلع هءاءط رصقب ناو

 ١ 2 هبيبطلا قامتيو ءادلا لياح صاختف ٠ ةفساف ال اداصتقا نييتابنلا

 هبببطلاو ربطلا موك الا يأ ليلا و« ةتفعو ند لاذع نإ
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 هفآلا "هلآ ة هرشع اأو هلل م شدعلا ىفهبرأ نك الو ٠ هأر لع ربع

 راصو بي طاا لوقل خاصأو نيرشلا نوهأ ىضذر دقف ل كت ١
 اهدر ردز“ ةمفأ 0 م و صصغتو فولاذي وهو م م لكأب

 ةدمملا لع عىل 1 00 نم 0 يف تعد لهو ب 522-- مأوعإ

 ىلع هللا هللا ةلكأ لك لوقس ل راو ماقرالا يًرم

 ! مر ردب 4ك ا يىنيفكت تناك امأ أحر ن لا تنك ول ! ةحصلا

 هاواد ادب طا: ل ل الا كاذ امو. ءاذغلا هأرع و هاودلا هه سلا ملف

 لكل هوصل ناك امه فرصوو سانلا هب ىوادب ىذا بطاأب

 كَ و ءادال ني اد ىاودي هلأ ىدنا و ةصرم لثك تصمم صضد رم

 درغلإ ناحاصدال هىراط رح لاو نمر“ اهدحا نيل د نا هتافو

 فسأب نك اذاإو ةحملا ىلع فسأ, ناك فيك ه:.-ولو «ءاود
 امل ناو ينبأا رااس ةحص ريغ ةينمأا هذه ه4 حص نا لعل أهي ءاع

 4:وشهو هيقعل هنأ نظ ىذلا اخ خلا نآو عار ا ريغ أضرم

 0 ا دقو ٠ هصرعم ىلع 0 نا و هلأدب ند 3 50

 4هل |.لدلا قراشي وهو ءىْس 0 مدل 0 امو 6 كاذ هئادب

 ول هياء اذا.و ٠ افازج بيبطلا اهيف عاطأ ينل مهاردلا كلت ىلع
 12120 ة:أيح قوس دقق م ا دق

 هل يد نك هفرأ .م 05 ركذب ةديدعرذاونليخبلا اذهلو

 |يإ رام 5 كو رش ردس 5 كسر را رع عم ةفيررظ ةردأ ىلع اللا مو

٠ 
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 : 3 5 8 5 3 : ١

 ٠ قدصتقا الفذ هيهذم ىلع هعءاشاو هيلا ددوتافء«ةرظتسا تنكو

 يف هتضواف اذاو لخبلا حدم ىف ةماكب لؤأ الو داصتقالا ءارطا

 . نم“ 0 ىلع حا نكيما بتكلا 6 ه4وم 03 وات دألا

 ةدئاز نبا نعمو ةمام نب بمك و ءىلط ماحو نا:-نبا مره ءامسأ

 نا لاسأو 3 نشأ برعلا داوجأ نم مهريفو فلد 1

 يا امل لوقا مهلاو٠أ ص ملول ف مهتبيصم لثم ةمالسلا

 نم كلذ ىفامال وا ىنأو 1 لوقيف « بهذلا نم لاثءتب اردام

 000 2 را نيح ةبحوبرابك ناك ام ىثلو ءفا سلا

 000 ه.كحأ ان دعزا ها اخ لاوتيؤدكمازلا

 الثم سائال مهءارو اوذ-اخو اوداب 4 مهةرخأ أم هللا

 ةصاخ ةفساف موتبكل ب ا ى هل تاكوزم ةميمذ ةودقو أيس

 قدش.ت ام قدصنال كل لوقي, . هلبق 0 مل هللا حتفي مل

 مهبك أم هللا وذ ٠ ةكماربلا ةبكن با 3 ءنيخرز لا ةبذك هب

 ورذبو خذسبلا ىف اونرسأ . ري رز الا مولتفالو

 « مورحلا مهياع طخسو لوصوملا مهدسأ تالصلا ىف مهلاوما

 ديشرلامظءتساو رودصلا مويلع ترغوتو نويعلا مذ تدصرتف

 مهاوماو بحاو را قمراءجفو 3 ها ع كلذ مهب لع ف هيف مه مر

 تمانل 8 مم 1! ولو مهووذو مومن نص مهن نذل ملف مهلاماو

 ىلع هللأ ممل ممل ترم نال « هاوفآلا مرنع تسرخو راظنالا منع



 هو نيدسأ 01 نم نامالا رقفلا نمو و ريثكلا . ٠ لاما ىنخلا نم مولف « رقفلاو هزي كرب نيب م1 عدت هلا ءالغبلا» 1
 نود 1 ؛وزوأك أ , امزيسدب ةعات ولا رقفلان هو نوعان . ام ىلع ةردقلا .

 يع لأ نم ه

 هدايع نم ةنع ىقر نملالا هللا اهبغبحال ناد ةزمايفو ْ
 ىتنأب ركفأ نأ ةغاس ميطتسأ ال تنك هل ىب يف ىتالادبب ١

 ىلع ىسفن لأ تنكو « هيلع ىل ىذلا لثم ىلع هل اناسنا كفحاشأا
 ىهو فو. نعد الف .ىنيع هآرأ 5 رشثبلا نم هنأ قدصتنا
 داماك ىتفطالمو هأبأ ىت جفطالم نيب ف ىفالتغا 00 ء« ال.

 فاأَتدي ندم هللاو "لص كاوا :ىم م رمتلو ا ”فياألا درقلا
 ءالخلا .د_دعو ةيبجملا تاناوذحلا ةبورت 0 و ةدرقلاو بالككتلا
 ١ نة 0 ادي الف ةدحاو ةنيدمو دحاو رسذج هاباو م
 ةبادادك ةزيدم ىف ناب ءكريخاف نجر كءاح 2 مهتيؤر“
 دابملا اما شرفي و رخافلا ماعطلا اه دب نيبو ا ىوطلا نم توعد
 ميسفلا ءا_طفلا ىف قاطاو ةنش 55 لو ِ هر زي ولا
 قافو ( نكدطتو برطتف قا صفق ىف نجناسا و.« نالوا
 امأ | امسن> تانب نيب راوطالا هذي-م ةدرفنم ةبادلا هذه:نأ كلا
 ةءادلا كيت كيلا قست نا ومتتوا ةئيدملا كلت ىلا هأين ت تك ٠
 اهراوطا ىف ةذاشلا امو كى ىف ةيب رولاةبادلا كلت وه ليشباف



 ”ماوقلاو: روصلا ىف بسن اجتو ؛ يرتد تسبلو ىانلا نم دن ىلا

 001 ] : مرلكاشت الو

  هفرء:اذهولالل طرفلا بملا هناب لخبلا نوف رمي تاتا

 - ةنالملك الالاماو لغبمنيب ةقالملا لهو. هفارطا عيمج نم صقان

  دقر تاماسااو .نهزلا نيبو« قاروالاو ماعلا نيب ةيحطسلا

 . ملعلا فاساكدوقنلا كت لاومأالا نيتحن نأ لطرخلا دحر

 ع فويس عبطتنا 0 ةعاحشلا تمدقتو قاروالا عنصت نا لبق

 ' دق ايادلا تحبصأ ولو . تاعاسلا عرتخ” نرا لبق كلعلا رادو

 ' ةضفلاو بهذلا سانلا يدبأ نم ىفو لاومالا ارن٠ تضرتلا

 7 ل | ر] نكمل ال ءالخبلا بولق نم لببلا ءاتقب كلذ ىغتام

 ظ لالا نَد لزء؛ ءيش

 0 ءرلا درفت و 3 دسهقأو ركفلا بححن ةعاع لغبلا اعاو

 ١ هرذتو ءاجوع ةسوكنم ةرطف هسذج ىنب نيب ةماعلا ةرطفلا نع

 | ةليدغولا بلل يف مولا قرتسي ةايللا نم هظد لك ابيجع اةاغ

 : ل-خبلا سيو ةباغا اه بلطإ وهاالو ةليسولاب عنقي وه ْ 9

 . جيزمرهن ةهاملاهذهىف ةلئدم تاهاع ةلمج وه لب ةدحاو ةهام

 .ءاضقدن اك ليحتسلار ا ءَر ءلل روصي ىذلا ءيبدلا ن را رم

 «هبيعلاو ردفلا عيحاص لع ىو أم ىلا 20 ن*ه*ر6 ها د 2 م>

 000 ىتلاةداللاءددؤ ىلل مواقي ناوملا هغارم ةهدّدع قحاتو



 دويق رس " ىلع يوآت هد ةطاع واهينمأهسفن ىف 0-0 1 0
 اوذيدمت, نأ لبق سانلل لالالا هلله تربظ دقو. . هلبج و هديش 0
 هوتقع نأ لبق ارفتم ل-خبلا اوتقف اهوتقمو نينسلا فال' "ا د
 نوكت نم نوف ضتسإ وك مما مهو اننيب قرفلا ةياغو كاموع ١

 نوسردبو هقح نومضو مونع هنوذينيف لاللا هذهنم ةلذ هيف
 انديندم ىف اماو . ورا ةالو دله ًاربو همد اولط اميرلو ةةةرح
 ليخبلا راص دقن ةاراا ةنم عضوم لاا ةنس تءضو ىلا هذه
 ا ميلا عفشت سلو < مرتو لاو « مدقيو رخآويو ؛ ء مزب,و لحي اهيق
 . كا :لهذه هنم ليقتف هيدالبو 4ةسخوةنبج اهيف دي ولالا اهاديب
 - ةيح,بلا نع ةيندلا اهب ا تا ىلا لاصخلا نا ىردعل امماو
 ةيحدولا ىبدملا بحتس ةيندملا ىف ةلصخ ف ةليلقلاب ىهامو
 0 فص, نا ق< ىجمولا تلو العد

5032-0 - 
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 ( كب نالذ فظن 2 ظ

 نيفظ و أانيب ةيصخشلا مفانملاهيف تشف رد ىلع تق و 2 0 ل

 لئم ةئيالا ةينانالاو تاووشثللا ءاضذل 'سئاس دلا هيف تامءتساو
 ' نييرصملا مدقنل اديدج ار ع ا داش 7 ىتاا م يالا هذ

 لوقملا خردعتتيأاو نكد ملا 0 ف ؛فياخ ةضهن تثدح معلا َ

 تغوةيسارتم وأ داو و أ تن6 ةيماع ةقلطملا ةقيقطلا نء سبل ١
 نزالاو ل وقل كلو < رد | منوليام ردقب اليف ةكردملا ة ةوقلا
 اركلا صوصحلا لبءو نيفظوا قالخ نأ راق الع

 اننبار مقل توك ىه لب ل يقنع !

 مدت م مهم راء

 ند تأ ل24 الح عونلا 0 ْن أ تانيا نك امزمو

 ىركذلا لع ع واح ولا اذه ف و نايبلا باب قلم ل يلع نياولا

2 2" 

 : اي-يحعار ظم دعاشل نيفظولا تأآك د فل هر ند قلو 00

 ََف رطبزا لك ذم م 6 1 ءمل ةنقم لوصف

 ني رسعخلا ىبا وح م نأ 2 نشأ مار 1 0 دقو ةفات |

 5 ا ما ع أمدبو مل نر نبذلا

 موب لك ىف ه-سفنأ حشر ىذلا « كب نالف » فاظوملا اذه

 نيلماعلا. ءارزولا دحا دنع ةرمو اعتب 6 تأ ثالث

 هدذر_ه هل تداح نا نهر .موذلا 32-ع ر وهم لحر وهو



 لوي هنم ةلع ه4نوسل اعهياع 1 اننال ميج ائةاذف نمو ررشلا

  نالف ىنم فطو تنكو تيك تاقو اذكو اذك تعنص انا ايل

 تضضوو . اذكب افابلا نال تبجأو تمنتماف ,ىثلا كاذ ميظملا

  ءاطسبلا جذسلا نو . ارج لهو . اذك لمف ىلع نالف رتسلا

 كلذ دعب انل لايف ٠ عفاوال (ةباطم اق هلوقرام ربتءأو كلذ قدصن
 نم هبسكو ا: :ديإب هتربهش سسؤنو لئاضعلا كالت هنع سشنننا

 ةحاملا تقو'نورخدو :دذلاو غباصالا ىلع نودع نيذلا دارذالا

 كلوا ناكزيلكن الا ا هنا ققحنو ساح فنك اذاهأرث

 5 اى

 ءانر ١ امل ن 08-2 لو ناك كير 1 را ةيمجي هي سم كدد>و اذاو . مهذب

 ١ اولخد نذلا م لييو' 3 رفلا م نم موق نب ةيهة4-:ةداص : هسأد

 ىواأ رثلا ىلا هعبظت 4 امم ىرضملا ناف .سانلا دءسا انكل اندالب

 ةرم ه.تممسو ةيوسارفلا ةمالا لمعوم انندع لكنا ردم 0 و

 مدل هءاطخ ىف هبلق رارزا حتف دنو كلا نمةعامج نيب ىرخأ

 ةقلاد د ىكشأ الو ةدار هاب ىركف 5 كرولا : مهيجاذي 2

 نأ ىددابل ظملا نسح نم ربقعأ ان : أب ) نيب :رضأاتاغأ

 تاتحا ىتا ةمالا ناو رصم ىف لوخدلا نع ت.ححا اسنرف

 ىسناال ىنال نأشلا ةءمظعلا ةيزيلكنالا ةمالا ىه ىه زيزءلا ىنطو

 اددراثو ايلتحا امذنع رصمف نويواست رقلا هلمقاما دا

 3 هنأو مك نييرهأأ ةيهأ 2 ىنعم ميفيال هنأ ىئرودسلل لوش

 ١|11111]1100011001]11ظظ

 لاا لاي ا ف ا ان ا ون حب

 ايان اراقب



 .ةدحاو ةعماج + 0 نيتمأ : : |رذأ نيب ا ريل ٠ بجبال
 يللا ردم لا ةيفأ 5 ءاو لكلا روملا ضف نم هنأ ىلع. ةا لوقو

 مو زايف ةدحاف ةمأ نيماسملاو طايقالا نكلوب فاجأ مال مه كل

 5 2 1 حتا مدالب مفانع 0 اد ناتو ملا د2 نأ

 سا ف دحو ى. 1 هم وويشملا فانولا اذه ةمالغو

 نانبرضاحلا ضعءا سوف يف هدعل هب 2 ارد كرش نأو ديالا
 نوكن هدنع ةيمحالاو . مهتم قع لفالا لغو ماك نك 1
 ةرذاطا فورظلا يف ىف ١ هلا بيترتلا لع
 .نويروئلام ٠ . طابقالام ٠ 0 "ريزولا :

 لكي سانلا شغ وه ةيامعلا ا لء نا نظر صخشلا اذه نوماسأا مث 7 دولا م و | بع قرشا ىراتس
 الو هدي رطلا هذهم هناكم هسفئل ظفح هنا بيرغلا نمو ٠ . ةليسو
 فيءضاامهنوص عانم وهاكاذا ليلق رفن دامت ةقرتحفشكمي
 مكألا سونا.ةوالا ىف ٠ ءاملا ةرطق عيضأ 6

 ةفيعز لازاال 'زميعلا ةوق م أ ؟ ائاد مهشغ نم ضانلا ب 5
 م ولا ةقيتح امهب امهيا للعأال ىنثا ؟ مهيف

 ديرب الو سانلا هركإ 1 الجر قاع 28 . ىذا اذ نمو
 .ةيصخشلا هعئانع : الامه الو .هسفن الا معالي (تاطءدح

 حرفل امود ل ةيالا فاج هبلتو هقذع ىلا ةلولغم هلدي الجرذ



 -01- ا

 . ؟ًازوب الجو نا . هيلا سانلا برقأ نازحال هانيع عمدلالو .ةريغ

 : . عيطتسي 2 ةعادطاو ناوهش ءاضنا تالا مذخت يىتخ مهلك سانلاب

 00 ناءتنتم 8 را را امرت2 ابوي نثدي :نأ

 : «««5؟؟؟ ةيلتملا

 |ةيدنز ريرحنلا ملاءلا ريصوةرئاح ماهوالا كرت ىذلا اذه

8 
 (قامانا و فظولا )

 كف 0 يكمل علاصم ىف هدّءلا ريثك فظوملا اذه

 ف بايذلا 1 ثتنا ةريغصلاو ىطسولاو ة ةريبك )| ِ ءاقيط عدوج

 ةرذقلا نكامالا

 ْ 4 ةعاق ىف لخد اذا ى> ناويدلا ىلإ حابصلا ىف بهذي

 :ادحاو قرحاو ربادسلا ةءاع هميم نم جرخا ةيينرلا ىلع ساجو

 .بءاثتي , اديور ادؤو راهي شيخ ةوهنلا هينا كلذ لالخ قو: اهنم

 فصل ولو عجضيل هدهوم ىلا ل2 نا أما كلذ كعاو : ةيءاكاو

 لخديو تالباقملا باب حتفنيو :نيرئازلاب هللانع نااماو . عاجنما

ميثم دعو نضمالا ند موعم لدا.: ن*«و نوح-املاو نووااطلا هيلع
 

ءاضقل مهاعدتسا ندو 41 ني وحلا, نادج ا |نم ناو:دلاىلا
 : 

 ةدءطزم وأ 4 4 رحيل دب ل> خابط 31 4 هيساح راذدك ةتءاضص

 ,ه 00 ل١ ةشاحدلاو ةورملا امش هش يذتة'ام هنم نوقايف هياط هلدعنل



 كلذءانئا ىف ةهارتو-. نيركاش نينتممرخا | دمة ادحاو ن وج رح تت 53
 هلل !ؤاثن تعهذ 9 . هلك باف٠ لاء نم طشن اقاك

 1 لا ا لإ قانا نم لعاالو ئت نم تنال 9
 طق لفيف . لا ةياغب عم سنو تاظان طق يكحن - ادام ١
 عقرتالت تارابعب عود“ رو دعي 5 1 ىنا هنال (ال) فرح 3 ٠
 هنا عم ٠ المر مالا كلذزاك ولو نيالا بج وس ١ الو لمالا ؟
 مانملا لهسو انك باطااناكواؤ لعفي ال نا ىلع اممصم نوكي 1
 كك دحنأ هيلع لخد.ىم ناممأب هيلا رظنأ نآللو 35

 تطقنت هبجو وبائدق هةءست دهاشت» هيلع اهطرع ديرب ةق ا :
 هل ىناو يبدو هيلع ضرءيام عما هأوق ر اذدتسا ىف دهاجو ٠
 اثالثو نيت صو ةرص ةل ملا مدخت سلا لوقيف - ىعلو عمسل نا
 - انه سياوهو-متالار د وبهاسع ميهفتلا قرط قادتفتم |

 كاراد_يف نورظتتمنونك اسنوصخاشهلو- زمنا ظحالا مث
 ىلع هلوح ارو . فداصت موأ تفداص ةوابع يأ تمو رمال :

 [سويرع اعراب هرم او , آلا لودتثم هنا ةححي هل سوؤرملا نالف
 نيكسلا م دختسأا جرخيأ يةمهعم ريق 1 ة وا تقو ىلا ْ
 تناك ةةقيرط ىاب اهفرص هيلعو ةيقاب ةلكسلاو لغد 6 :
 نما ىف ضرامنل اذاممل وأ ةموم هلئم كرت اذا تاس
 1 عنصأ| !ذام ىخ اركب, اج |ءيف ضراميناعفانلاو تجاولا نم ناك ٠

4 ٠. 

١ ١ (7 1 

 طا تو ووش 70070



 د

 ا نيب 3 فالتخا ىلا ثيدحلا قاس هياء تحمل اذاق

 ' لهأ) ص فا رهاب هلاذتشا ىلا وأ . كلو يدك اللول ردو

 ١ نع لال وت نما 2 تال عم ىلا وأ. دنع

 "لل 01 1و صرملا لع عونا اذه نب هركأو

 لمعي نأ بحت ام لمعو لاق هنا كبف ىذلا راشفلا
 فار أ عيمج ىلا 0 زاظن | ثف'ةساو. تركساَم |نأ ممل ل وثب

 ر 0 مامي ىلع بترثي امو ابهئاتن عيج ممل تحرشو ةلّمسلل

 0 لح ىنءسوام لكب ملم ةحملا ةماقأ نع ةهرب رخأتأ و.

 ىلع نولءعإ مهمنأو رمالا ىف مول اكراشم تسل ىننا ةحارسملاب مهل

 : انأو: ذئنيح هلوقب هذه هيارابع لك م م ع اا ىثديم ضيقت

 دحاو ةءاكب قال دق نكي مل كلذ لك ىف هنأ عم الا يلام

  هنظتفرطاخالةيبطأل تاراشالاو 5 تمسح فافالا 5 كلباقي

 هقيفلا كلذ شيام ءيشةياعتدصصق اذا ىح ساسحالا ىف كك رش

 رظاا تنعم اذاىرتو .كيلار ا لل ىذ اس نم 0 كنع ادت

 «ىلام انأو . ةءلج فرجأب ةءلكلا هذه هيلع تمسر امنأك هبحو ىف

 ٠ يلاماناو ىلاماناو

 رولا لئادسأ| ضعن يف ملكتي نا هنم ايولطم نكي ملول 3

 ظ ْ والانف ناك

 1 | دوك الةفيظو لع الا يعم ناو ئمس ام هدهاشت كلذلو



 3 لك يف هداني ىنلا ديعسلا موي را ل ّج> هئم مهأ 1 5
 ادجادجادج 3 غابم دلل 3 لسيف 5

 ( هتينطوب شاغلا فظ وللا ١

 نيفظ ولا زايخ نم ةعامجل نيب عج ىدتنم ىف أم ت2
 طاشنلاو دا نوبحو ةءلاطأا ىلع نوب 8 نذلا ءايك ذالا نابشلاو |
 ةبجو مهعم ع ورحفلا داحا مهلا و ىنأعإ رب ني 0 1
 نييعت ىلع ادي ثردحلا رادفا 0 ةجاح روعشلاو ساسحالا و
 نييعتلا و 2 ىلع اعيمج انقفتأ دقو ةي راع ةفيظ و ىف مماقف 7 دا 3
 وأ ريشأ ةنس كلذ ىلع تضم مل ..دالبلل ريثك ريخ ةبلجع نوكيا 1

 0 دقو ىلا رم ائممتجا اننا قفئاو كلذ ىلاوع
 اعيمج انقفتاف  ةيلاعلا هتفيظو ىف لزي مل ىذلا - فانوملا كلذىلع
 دالبلل ريثك رش ةبا ناك هنيمث نأ ليخ

 ةلاح ىلع انمم هوأتي ناد ناك فاثوملا اذه نا كلذو :
 لوقب ناكو ٠ اهيف نحن ىتلا قالخالا ةيئيحنم ىعامجالا طاطخمنالا ٠
 مهتنابجاو اون يذلا وي رصلا مهرمدم ءادعاربكأ نا نت لوقنا6
 ىلال مومدخم ىكلالا تقاخام فئاظولا نا اوربتعأو مط 3 رق



0 نك هيلع 7 ةئييعلا ا ' اهوءددحم
 8 انف 

 2 ةيلؤدلا موقي نأ فظ ولا ىلع تجاولا نمئرب اس:لثم.ناكدنال

 2 :بجاولا اذه نإب ىأرلا ف اةءاعدب زب ناكلإ ٠ مايقلا قح ه.لعةاقالا

 .ةدحاو ة-جرد ىلع لاوحالاو فورظلا تناك ايا فظؤملاب قلعت

 ةلاح لك فبجاولاب فقنوةبجولا هذه نم همم فل انك ثيح

 ناس الا نأ ىدع يلا د ةءالاو ةمكملاب اه شاني ىذلا دلل دنع

 الو ةالاذم الب تقو لك ىف هؤادا عاطتسملا تجاولاب الا مزايبال

 لش رااموه رعالا سفنو مقاؤلا ق-نعلعا ريسلا نال ذم

 "قآو ؛ ىانلا "نيب رظنلا ةعدن دنع امو: دمناكوأو نطولل عفن هيلع

 ةبجولا هذه نمو ٠ هيقش كلذ نم سكعملا ىلع وه حيبقلا ري سلا

 ةيلع ثناك م دوعت ول اهالحاام تاعاسلادجلاهنيبو انننب لوطي ناك

 ةّنينطولا نا ماعلاو صاخلا دنع تدب” دةف .دومتال اهناكلو

 فا رطا نم ناسالا ابظفا اهريخك ةلك اذه انيحاص ىدل تناك

 ةيمدقب اهزاتحيل ةرطنق تناك.بلقلابف رع الف فو را جرا

 عافدلل اهراتخا ةعاق تناك :تاذا. .هلدوصقم ناكم ىلا الصوت

 ةئيد تاوبش اهءبتت هنار تناك : هلادعا ةمجابم: نم هسفن نع

 : ًاظدتامل و ةنتاقلل ناو

 2 دشرلا ةطخ حبهم نا ه:ينطو ىف هل٠ؤن اذكام ةياغ نا ىلع

 . حسو هنوقدب دوتام ردق ىلع لغتشيو قأحا لاقم فاأرو لدتا



 ب 0
4 

 اا * اليو
. 

 هطاشنو هلممب ه بفن دج وو هسنج ءانب | فعامسإ 1 ا هَ 3
 امداخ انفان الامف اناسنإ ةلدعح ا رك رم هناس 0 َّ

 ء هننطو ءانبال انيما ٠

 بحب ل از ا لمه راع كرا, نآك ثيح ىلا لصو اماف
 000 نامل الاكل رعدالو منال : 95

 ةقئاشلا ليا لاوقالا كانت _ايئاهن اوك هلا رك اذن .احوةةيسحمو
 لب . ريذلا لامعأ لع رودي ثيدحا ناكام ديزع اهم نطنطإب ناك ىلا
 لمعتساو سانلا سشغ نال كلذ فاما راةتحالل اقحةسم 2
 : ةقيقاطاىف اوال دجوال تاق ل زر هنأ |مهماه.) اليا
 8 نم ةريح ل لاو: هدنع-

 ايساو لئاسوهبردل ترفو ١ ىذلا ا اذه ىل+ ىلا ام
 كيسي نا ىلءام ري# وةنع ايضرم ايضار شيعي نأ ن .مهنكو ةريثك
 ءااالاهي سكي م اًيرط

 نياك ادلوول لمعلاو ركنفلا لع ةردق وذ . هيدأو ع وبذ
 ل وأ اراغلب ا ليات لوا طوال 0 1

 3 («ةرع

 35 خذ طو ءانرا ةمدخ ريغ ف زمعلاو ركسفلا ىلع ه 2 ةهأم ,ذلاو

 66 هةدس 0 د ده كف ؛ ملذ ايرم ا

 «لوصالا رذعتم الو الاع سبل ني“ .دملا نيب عما نا ىلع
 ةهارش هدنع نوع دق نامت ال1 نا ايئدلا دالب عيمج فان 1 د

 و
20 3 
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 5 تقرا تاقآلا لاوس تفتغو تسيكللاو او لادا عمج بح ىف

 00 .هدعاس و د وذ طو تب هلك كلذ عمدنكلو 3 تاماسولاو

 هئطو ءادعاو هءاذعأ هركيو ةئاوخا

 تنادإباعي ىت> هريغ ى مهلا فظوملا فلا ل ى را اذاماؤ

 ةداضم لاوحالا عيمج ف نوكت نأ مزاي ةيضوصملا هتءفنم

 “غ6 ةيمومعلا ةمفئملل

 دوج أل عىبرت وهلهأ نعرللا ىقات - الجر نأ روصتب فيك

 لغشلا بحط سو ىف شاعو كلامملا نسحأ ىف ةعبتملا ةييربلا دعاوق

 اهضعبل اهسفانت ىأرو ىرخالا ممالا لاوحأ دهاشو مان لم.لاو

 ةشيع هسفنل ىذرب - ءالسقملا ممل اجرب كتتحاو يقرحاا ليبس ىف

 هضبنتسلالوء ساسحا هزه, الو ةريغ هك رمال« لسكلاو لوجلا

 ْ اهءارو يمسي ةفيرش ةياف

 اديز فاخر كيو ارم فلخ دب ءز لاما اذه دعب 0 اذا

 ىردن ن#.اةلبقلئاوالا هميظتسا ملاك نا 2 ىهاك لاقو ملا. ل

 انةعما+ ظةحن فيك .انيلها قوق> نعدوذن فيك .اننط ومدخت فيك

 ١ اولوانت و ابهذلاىسار كلا ىلع و ساج اماف. اهرأث دو اهرامزو اهرامش

 ' اوسأرو مهبدانم تاينيحب سلا لا ىف اوردصتو ةرفاولا تادترلا

 ا متتنلف لي م>ةثدعل أه 1 0 ا 7 د لو ' الوا 31 كو ؛اوملا

 طقلا طقلا لأ الف اندءب اما أو أمي



-6- 
 ,يزاذملا هذه بفاوع ىف نورصلا ركش ملا 2

 نورح نبذلا بناجالا ضءبا نورؤرفلا ءالؤه عهدا |
 .نحتف ىرت 6 مه رعنلا اذه ءانبأ ناك اذاد اراوج نولوتي رصم ا
 «مهدادج أو مهلابا م,ياع لفن 5
ْ 5 
 (ىمايسلا فظولا) (
 ءايشالا باكترا لع بدلا هسايلا نم دوصقملا ناك اذا ا
 |ريدج نوكي فظوملا كلذذ روهشلا (ويلشر) اهفرع م ةئيندلا 7

 .سالتخاو رطا ولن !ةلامساو ة:هادملا نفىف ره .هنالا باس ل نأ
 رودالا ةالو ةدو٠ ةرئاد ىف لوخدلاو سانلا رودس“ نم ةقثلا
 ىح رثامذلا قامعأ ىلأ مه رارسأ ل عطوةسلاو فندااو حاسملالاب
 هل.ءة احالس هل تناك أهنم هدب ريام لك ذخأ اذا

 لع ةقفشلاب رهاظتيو« لوقي الام دقتعيو دقتعإ الام لو.
 .نوكي نالاماد متهمؤ« ءافعضلا ةدءاسمهو نيمولظلا ةثاغابو هيوز
 ةحاط ادنء هب ووقت, ب زحو .ةرورضلادنع هيلا أد, ىوق ذالم هل
 هيملاطل لكاس 7 مو نيعتسإ بيساو ةيداذلا ةوقلا نال

 مهرثك أنا هل ون مرقالخأ ىلع فتوو اديج سانلا فرع :
 لامعالا عفنأ ىلع - مفات لم اهمقعي مولو - وان هل

 مان كرحوةب زءةظفا كلذ نم قةحف. 6 واللا كلت نع ادرحم
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 ا 71 ص ده »2

 ١ 0 0 :؟ ةقئاف ةمعسو ةيءاس ةرهش امهياغ سس وي نا مك

 ٍ ارفنالا عفني ال لوقأا ماو. اقلطم اذحبأ عفت ؛ الهنا لوق أ الو

 | هايقضيق يف كيلام اونوكي نال دادعتمالا مهف ىرب ل اا

 0 هتراش أ! بس> نوأ ردت

 : ناك مع ىنارع 3 1 م ع مدمق هءرديم اما

 : مطق و هنع لوح طوقا ىفااذخا همجي ماش اماف٠ تقو'ا لجر

 ٍُ هتف رمم ةرملاب ركناو ه٠ قئالنلا جادوأ.

 ظ ف محيدشلا ةمخن اماع ينفو هئو واط 00 3 ناك مت

 اءيشف انبهلالتسالا 0 مدن ىأرال كلو 2

 مهحصأو مدشراو مهفص ىلا زاحا امويف امو دازن مهطاسو

 نيهوبشلاءامساب مماوق محلل مدر« ةعاس د ال ميلضو أو.

 « نيينطولا سد اذههعنرب ىلع قاطاو

 ئ + .- ..ةنلأ ربأ لع يوقت دق. . 5 مدار 1م

 ذخا - دالبلا ةرادا ىف لم اع لوا: نوكي نأ بح اك رانمو

 . مهدصأ#« حرشو مهلاعأ وجمو 3 0 زياكتالا ف حدي

 : زوج و“ «نتفلا ردوعز 3 الا وضخالا ىدل سوغل) || 2 02 ىد ةئيسلا

 ١ نيذلا ه] تأ ط١ هأيملا رع فض اوعلا د ةمشب خفأو لزالزلا

 احرشنم كلذلالخهارتنكو. راطخالاب وشملا طسولا اذه يف

 |0000 + طاق قوأدو ديد تاريءديلا لا نك اروع



 تقم
 اهم هشفن ثدحي ن 55 ؛ مل ةجرد لا ءاهدلاو شغلا ةسايس ضو ِ

 ولحم ىتلاةب خلا ظافلالاب هيطاخيف قيرف لك ىلا بهذي ناكو ا ظ
 ةمع امأ نزيك صاخشأب عاقر.الا نم ذئتقو نكسمتف هعمسم لع 7

 مل واوعريخا ةيفيقح ريغ تاتا | ثيدحلا طسو يف اهاعلك
 لامعالاهذه لع بترت ىتلا ةميخ ولا جئاتالا ىف ةظحل ركفي

 سدانلا تاكر < املاعو أظقيتم اءاد هوك فاظرللا اذه ةوقو

 طاشنب امئاد للءعيو لغت شبر هنوكو٠ مو مهتافصو مولاوماو
 .لااانالبق. الدكر حو

 سانلا نبب ةيماس لزم ومهمزك ردك ناو نكم كلذل
 ا نوردقي نيذلا ةاتفلا رصم ءانب 0 قو و هربت

 تحن ةشدملانو:.ةرورصم ىلع لضفلاب ابل نوف ريسيو اهردق قح
 ةموكحم ةطاتغةدلب رصمن رك | مهلاما ي ما هت :«نيذلاو . امرطيمع
 . ةطان2 ةم وكحب

 نإ ىف هب ورع نع امغر مزلي دس اهي الحر زياكتالا هربتعبإو ٠
 بح ىلع رومالا نم لوأ.: ملا حتما وا درقلا لا ةامالا
 لأ وع تأي ضتقم

 ذالبال ىدؤي. نا هنكم ءاهدوذ لجر هنا نويررصلا هريتعيو
 هلام ةلي_هلاو ةفيدخلاب زياكنالا نم لانيو ةريثك تامادخ
 هريغ ةلانأ



 الا
 يي

 1 مارق نيمتمتم هما مي : .: را رورشم امري ابون<# :ن رم 3 نأ
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 ةازربالمل نا ٠ هيلا سانا فرعا نارخإل هان عمدتالو .ةريق
 .عيطتس -_ - هعا كنأو هادوش ايست تاالا مدخع 2 مراك سأنلاب

 ؛« ىث؟ ةيلثملا

 ا حا ماعلا ريصوةرثاح ماهوالا كرت ىذلا اذه

 ١

 3 (يلاماناو فاظولا )

 1 | ف زقتلو راك ملاسم ىف ذدلا زيثيك فانرالا اذه
 00 .بايذلا د ثننا ةريغصلاو ىطسولاو د 2 عدومج

 1 0 د ةةرذملا نكامالا

 : .هلغش هعاق ىف لخد اذا ى> ناويدلا ىلا حابصلا ىف بهذي

 . ؛ادحاو قرحاو ربادسلا ةياع هييج ن ند جر رخا هيسرأ: لع ساجو

 551 ما "0 اذا وراك ةوهتلل هينان كلذ لالخ قود امم

 ١ ةفصلولو عجضيل هدعقم ىلا ل2::. نا امأ كلذ دعلو ٠ يءاثتيو

 ا لخديو تآلباقملا تاب حئتفنيو 'نيرأ *ازلاب هللا ع : نااما و . عاحضا

 ٠ جيك دعو سءالا نم موعم لدايث نءو ن وكللار ذراعا هيلع
 ئ | عاطذتسا ن مو هلع ني وسما ناضل[ ند نايل ىلإ

 ظ اةدهطرم وأ هر حيل ديدج خابط وأ ؛ هيساح راذدك ة-كام

 | اهوعولاو ةشاشدلاو ةؤراارلا م يه ةأ رف 4م نوقايف 0



 كلفنا قدازنو ل نيركاش نينتمر خا تمزادتاو نور 2
 هرمي «هباؤا## بعذو ٠ هلك باق ٠ كاقح طشناقك ا

 بلاط ناك اذا الا - قانسنا نم لع.الو ءىش نم فنأيال' روما
 طق لمعتسإال : 5 ةراش عم سسإو تاظان لكب يكحب اد ا.

 مفرتالت تارايعا دعيودوو دعي ا 0 ىنا هنال 0 ف رح

 .هناعم .اليحتسمرمأألا كلذناك ولو سأبلا بجوتسن الو لمالا .
 مانما لهسو انكم باطلا ناكواو لمي النا لع اممصم نوكي

 0 دنخأ هيلغ لغد. ىمنامناب هيلا رظنا ناس 0
 تطقنت هبحو وبأاغ لق هعضبت دهاشأ٠ هيلع اهْض رع ديرب 4ق رو >

 هل ىلاو - يمبو هيلع ض ردم مهيأ هاوق راضدتسا ف دهاجو ٠

 انالثو نيمو ةرص ةلئدملا مدختسملا لوقيف - ىعبو عملا نا

 -:[:ه نييلوه وع مدلا ركفلا ظ قون هاسع ميهفتنلا قرط ىف اءنفتم

 قي ا عا 1 0 8
 ّك 01 3 قورظ::منون> 1 اهورصعا# وح نما الا 0

 لع هل 95 ئ رو . نقدا وأ تفداص ةزا.ع ياب تم رمال

 اهضرع ءاحراب 55 ل , الا لوعشو هنا ةدح< هيأ سو ٌورملا نالف

 5 ا

 نيكسلا مدختسااجرخيفةءمم ريف وأ ةمهم اهنال رخآ تقو ىلا

 تناك ةقيرط ىاب اهفرد هيلعو ةيقاب ةلكسملاو لد اك

 انما شرا ب اذا وأةممم هلع كرعاذال هتاح ول

 4 منصأ اذامخ اركي - أية ضرامي نأ فان ماو تا 00 ناك

 دب ايو انوع تاور تحال



 م

 .ٍ نييرصلا نم ريثك فشتكا دن ةريخالا مايالا ىف هنكلو

  ةساوسزاراتسلا ءارو ىرجم امو رومألا لئاخد نولممتس نذلا

  تاقوالا هذهناو . ةطيسبلا « ز وكهرق» ليحنع جمال لجرلا

 الاجر ىعدت_سن ةلاح ىلا ةلاح نم داليلا ا-مف لقتنت ىلا ةيعضلا

 ظ مهامأو مارا وديشيو ةمئادلا هيقيقلا ترطولا مفاتمز ومهفي

 3 لو ىلعال ملا ىلع

 ضل لمعت! نا «ىمايسلا فظوملا«اذهبردجالا نكمي وأ

 ىلا ىعس ناو.هدالب ةمدخىفو ريغ نم ريث.كى عام زا ءا ىتاا تاذصلا

 رهجنت ىلا ةيقيقأا|بةرط نمةعمسلا نسحوردقلاة مف ردوملاو ريما

 1, 2 ريظأ لمعو نفنلا وقت ىف

9 : 

 . (شاعلا بءاص)

 وهو - ةموكحلا هتك رن ميصالا ىلع وأ - ةموكمملا كرت

 ' ناكاوسو ةيلقملا ةيئدبلا هاوقب اعتمت» بلاغا ىف نوكرام رثك أ

 اينغ ناكءأوسو ٠ فاك ريغ وأ هتشيعم مزاول ءاضتفال ايفاك هشامم

 هتفيظو ىلع اذسا لابلا فيثك اتاد هارت اريقذ وأ هاذ دح ىف

 ترا اندالب دعا داتعا 5 - ئظي هنال اذيدش افحأ

 .دهاشي هنالو . هنئظ وب ريثك هسفنب لياق ناسن الا نأ | واقاعإ

 'هسماقم لجو مزتحي ةبلاع ةفيطو ىف نوكيام دنع دحاولا نأ ائاد
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 0 ىذلا لزنمبابر ع ريجاو لاغبلاو تايرحلا محازتنو او 0 ع
 لص اا ذاق ةييطعاب < 4 كود را رع هين احبعار هزم :

 اللبم 4و اذب صخشلا اذه 0 2ك كلذ 1 ىضقنا ساد 1 لع
 أيفه.ون نمظةيتساوةحرفمة قدك أ دن دن .<ءاههدتمولب اروجبم ٠ و

 رسمحتتلاو رثأتلا نم هسفن منع نا عيطتسوال مولاه | حبصاامو سمالاب هيلع ناك ام لك شاملا باص ل
 ةنئاط ىف نافداصيال دجملاو فرشلا نا ىمانلا رك د ولو

 قد نا ىلع رداق ناسنا لك ناو. ادج ةلرت ةبسنب الا نيفظوال
 1: هماعو هارضقب ايئدلا ىف كلم رمكا ٌُ ولس ناو هسفنب سقت

 الدي دايتعا ةئداحالا ةموكسللا ةمدخ نمهلاصفنا اواو !
 ايش ةاصقناالو هدير 0

 اهنا تروصت ةما يف كالا هذه دوجو قت 3 كلو
 ملت تاق اذا لاجر دنمو ؛!!؟ رخألا فصخلا اوقصل محل ت

 تافق ةءوكلاث يح ةدئاف لعتل :لا ىف دال انادولاق ا امع
 وا هتاذ دح ىف هل ةميقال ملل || نك « انئانبا هوجو ىف اهب اوا

 اهجراخ: ١ رخو م ؛ةهوكلاو )خو لك» لالا نسبا للا نك :

 3 ىفتناك اتاهتفيظو قارف ىلع ىئاحلل ب ىحاص ملأت ديزي امو ٍ

 كوم 3 لد ع - لغشار ىذلا دويح ولا ءىذلا ةقيقطا 5

 يعم : نار ءداتءاهن ال ل هلا م ةقلمتلا تا جاو ا ول عي جة ف ظ

 ا
 ٍْإ
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 ىرث كلذلو . اهلاتسا هناكما ىف دعت مل هصوص ةيفيكب هتقو

 نا لجال نوءنصو اذام اهم نوردبال ةريح يف تاشاءملا بابزا

 ميلتق, نا لبق نامزلا اولتقي ٠ .ةرابزل حابصلا يف جري نم مهنف
 رهظلا تقو الا دوء..الو ايءو ه'اكاش ىلع مه نم ٠ نم مهنمو

 احابص ةمباسلاةعاسلا نم بعال ةيمومعلا ةيدخالاو ىوارقلا دصقب

 ىلع ساح نم مو . اضيا ررظلا عفدم ىود ههذيب نا ىلا

 ةكرح ىف ل ايل ةنارجا و | توناح وا'هلزنم باب 7 قدور

 تاءاس سم وا عبرا نم اوحن عراششلا ٠ رثاكا ىضقي نم مهنمو
 د_حاسمأا ىف افكتمم هئاقوا ٠ حاصم ىلع فرط. نم مهنمو

 دجحن ثيح 3 مرح ينلا ةطاسلا ةدهاشمب عتمتيل | مون ة«وكملا

 نم اضعب دّقءلاو لا لهاب كاكتحالا ىف ٠ ةيذعتلا وا ةذالا

  :؟ هتفرظ ورنعأل ديةب لغتشيالمهسؤلدجوا ن نء مهف را ملو و

 ن0 دا تاقالا تابرأ نم دحاو ءىراتلا ابءا ف رمق

 واهلجيملء لت, نيتءاس وا ةعاس هلزنم ىف لغتشي مون لك مهددع

 ىزادالاوىركسملاو سدنوملاو بييطلا مهنمر# هماعت نف ناقنا

 لفتشا الهف ؟ جاتهلا ريقفلاو ينذلا ءالؤو عيمج نيب و؛ عرشنألاو

 هرةف ةاعم ىلع اذه ناءتساوا كلدكك ربقفلاو هلقع ةيق ةربل ىنذلا

 قزرلا باط ىف ىعسلاب

 .طسو ىفاوشدع نأ مهلبقتسم ليسحتب لوعمطي, موق قيبب
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 : : لسكلاو هلاطبلاب ماعلا سفانتلا

 قو ركشلا شهدب امو : ٠

 ءىنا م زاهيلع تح ولا نم قمار مل هنا بصنخملا نع هع 3 نيح 3

 هار'ةردك«ةمقاوازوأ 00 اريخ ع اذاف ةرملاب |ييف لصحي
 بيرق وهام ردقب وأ هفيظ ولا نع ديع وهام ردقإ ر وعشلا يعل

 ىف ىنا ىلع هلل دبْلا» هيف نم جرخت هاك لول ل عوجرلا لما ظ
 هاما هموّموم نوكي ثيدح ىا عامس نع مماصقبأم اريثكو ١ ةرأاإ دالبلا نعايبنج أ راص هنأ 6٠ «بصنأا بصل نع ديعإو قال ْ ٠

 نق ة.وكحلا نوؤش ىف لخادتب نأ بحال هال: هيمووعلا
 هءدقلا رصعالا رداونو هيفا را صصقلا عامس كلذ ىلع لْضف
 ذا: .ىش ظفط اهلمعتا هتيأ هروق ة ركاذو ىعوب اهظفحا 2

 لد #ح هسه. م ووجه سل 7

0 ٠ 
1 1 

 ان ا دلفي
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 000 “010101 0 ا آ

 دى ةؤ.تاماثملاب ةناع ريغ ديلاقتااب ةئزاه ابنا حاو زالاو ١
 لجرحور ىومو فو سايف ريكا حور ىلا طيمس) لماع حود 0 ١

 ناف سكملاب لب ادوهصامنم دتالو اهعبقتف ةلضاف احور ريرش ٠
 حالصلا أه-هاعاو ر رضا لجرلا 00د أملا بذحت ةلماغلا حو رأا 3

 . «ىدسجلا» ماظنلا نم ىقرا ىحورلا ماظنلا نالالا كلذ امو
 وه نس ىلا الو | ن< ا ةراظا ريغ ناربج ب ىحورف

 ةيضرالا تاقورفلل ىهابنال حا ورال !ماظنل ةعضاخأ أ الابط اهذه ىف
 هتاياور ىف هلما'| هيرطس امم رثكا ناربج روطس نيب تارق
 هراانا افلو !سدلاطو ظللا نادعسا ىلا هتان 0

 ' اذاةديدعفقاو٠ىف هعم تفقوو ةردك تالحر ىف هتقفار

 تايضرالا ىلع رئاثلا تافارحلا لعدرمتلا ل جرلا كلذ وه وه وه هب
 رظأ | 6 هيلا رظني نف ىئاسلا حاورالا ماع ىلا رطانلا ةداملا رقتحلا
 قوفب الاثعةياق شرع ىلع هل بصني الو هفرعأ كهف رعبو انا هيلإ

 « ضرالا ىلع رشبلا ءامظع ليثاكت لك هلاحب
 ةعادمشلا ءادهش ىلا رظنأ ىداولا ةفاح ىلع ناربج عم تفقو

 :لوقيو دهنتي هتممس لظلا دي مهب تثبع دقو ةخوخيشلاو بنكلاو

 تبراحو تناتك ينانك ت*ه>-و هتك اما تاكرنو تكرحتل

 1 ردلا نا رد> مع وذحب تمدهو هذوةه>و ريمالا امتايضقب



 نوت !ناتددوف-(روبقلا خارمم» هتراور نم  «ةنايهر سوؤر
 مييااظم ند نيمواظ.لل مقننال نا ربج بااتك يدحال ادئاق

4 
4 

 ١ : ملو هتقفا رف همأ 2 ى هلسل عمتجميأ توراشع لكيه لخدي هتب ارو

 تيفتكاو بملا يد نيضرا نيسردق ةدحو عزا الكا لع

 فرشلا ناص فيك لمتارا و ناربج م ع نم ةمكملا ةغالب عما ناب

 همارك يماس نم فقاولل جبوحا ىف ىتح دوبملا ظفتو
 ف هتقفار (ةماستبا) ه-همتمستباو (ةدد) ةدم 0

 ( ةفصاعلا)

 (رووقلا راف>) سم هاياو تفقو

 (ةيئايلا اثرم) شعت ءارو هعم ترم.

 ( رفاكلا ليلخلا ) هتياور ىف هئدايم تسردو

 واص هنا ثممس | ريخاو .(بابض ىف ةنيفس) و (سورعلا عدض.٠)و

 2 دلل) باتدك ناب تن 7 , اف ةتانآ ضمد سن املا يف تارق دنو (ادبن)

 .ناريج حورل امارت>ا اسار تينحاو 2 ىن هنا ف كشال

 (هيبأ) تايا فورح نم فر> ىف ةرهاطلا

 ادار كروي



0 
 يملا ىلع هلاقامةلمج نم

 نإ
 نتا نت

 هسفن يمال ايش * نخأنالو هسفن ىوس ائيش يطعنال نآل) 0

 (ىحا فك ىملا نال الع 7 كيال بطلا)

 .ىف انا ىلإ) نكحاو (ىلق ىف هللا نا) لقنال يحئامدنع) ١
 متابع

 اقدم مكاقلا اذا يالانال بلا ربي سأ عيطة سن كلن |مهودتال ا
 ' ( كريسم ىوه برا

ْ 0 

 د لاقو
 .ةاءملا تانبو ءانبا مه ... مك دالوأ وسيل مه 5 ؟دالوانأا) +
 ( اهسفنا ةقئاثلا

 نال. الف مهسوفن اما مهماسجا نووأوت دق
 ىت> لوخدللا نوءيطدس :ال ثيح دنلا تيب ىف نكس 3 مهو
 6 . رك

 ةمك دالوأا :م مقدنت هدو ا ّْ

 اة 0 فا رط ىف فدحلا ىرب ىارلا نأ ب
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 «ةديعب بهذتو ةعيرس هماهس قاطن ىلا:

 ننال

 ءاطعنا فلاقو

 ىقيهحاءاطءاااما لا وما نم نوطعت ذا الءاق ن وطنت ناد

 «مكناوذ ن م لوط. ١امد:ءوبف

 هلال | طك ابن رظفع امانى رف لاوما كامو

 5 ءادغاهلا اوحات# نإ

 نفديىذلا صير كلا باكالدتلا باد نا ىسع اذام ءادغو»

 «« سدقللا دلبلا ىلا الاب قحال وهو ءارحصلا لامر ىف ماظملا

 نأ فلولا أمس 07 ىوس ةفافلا نم فوألاوهامو

 <« © ىوربال ادن نه ةداط 5 1 نك ا العلا نمفرألا

 ننلانت

 باقعلاو مئارللا نء لقو

 ذا هءارو نيذلا لجأ نء طقس اءاف مدحا طقس ام دنع»

 «ةرثملا رجحل اهبتم نوكم

 عرسا 1ْ  دحشم لأ ياا

 813 لا رثح و ط نم اوحزي ل مبذكلو امدق تبثاو هنمع

 مكيوما ١ ىلع ةماكلا هذه تاقث' ناو ؟ل هلوقا اضيأ هذهود»

 1 ! « هلئاقذيلو وسم نم ايلاخ سوا لمتقلا ناد
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 ( بهن هنال ةمالم الب سيل بودنلل ناد.

 (ريرشلا لامعأ نم ائيرب سي حاصلاو)
 (مرهلا ةراذق نم افيظن سيل ءاضيبلا دولا اذو)'
 ( هتسررف ةيحض ايلاف وه ملا نا

#2« 
 نيا

 ؟ارشلا نع لاقو

 ( مئارشلا سس ناو3 لودر" منا)

 (اهمدعب ر 1 نوح مكنا ىلع )

 كامو نملحار ,انونب,نيذلا رم حبلا ء ماش لع دالوالا لثم) 3

 .- هم دابتجاب ٠

 الامر رح ل فذ لهر نم اخر ؛أ لوم 23 منا اني نكلو) : 7

 (ءي اماشلا ىلا ةديدج ٠

 (نيكسا مارس

 م و روعي لا كيديضلب نيكحاض ا موهدهل أم دئعو

 ' ءاط بلا له امود كلحضبب رحبلا نإ هَ .ةحأب (
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 ةيفسلفلا ىتالك

 نال كيلع قا ىننا 2 - عراوشلا سانكل فسافتم لاف

 ِإ ىديسا,كركشا« عراوشلاس اذك باجاف «رذقو كنضم كالمع

 سردا) احجبتم فسلفتملا باجاف «« كالمع ام ىل لق نكلو
 د «كد طف ( معزا مو مهطامعا ف . ثحاو موه ؛أبطو سانلا فالخا :

 ْ نيك « نيكسماي حبلا 5 َْى ةراسو .عراوشلاس اذ :5

2 

 0 ريصنب اذكهو ه راسل 5 ه رباسإو تال آلاع دعب نانا

 هديل اديع ديسلا
 د
 ان 0

 ِء

 ٠ يتبغر نم دا 4يف هتيفرتناكو اللا رمأ نع ءورمأ قلم ف

2 
 . ا

 .ترظنود_ءباودلو " ملو ابلاغ تار 0 ةأارمأ هنجو ت ا

 .دو نا لبق اوام دتر ىدودجو ىنابا تفرعف ىببجو ىلا

 تأشاعترا ىوستاوصالاوراو الات ناكال عمسلاو ده الو

 ىذلا باقلاو كبح ىذلا باقلا الول كلذ ك . ءاضفلا ىف ةيرطضم

 أروثنم أيه تنكل هيي



 ويح م : 6 7 2 5 ب : :
2 

 ا

 : يا
 ِآ_ظزذآ122شظ : (*]

 اهلا عامجالا تالب ورز»ي نمو |هئهتمي ةأر 1| ىلع قفشإ ضع : 2 :
 أيعدم نك هر ناتو أهحالص ب بسس نمو اهماظإ

 اهلي ال هللا اهدارا 6م اه ى درب نم الا اهفصني الو
1 2# 

 راذعالا6 انضعيو بوذلاك انئابا ضعل
 اني ان ظ ظ

 ةنمزم ةلمذ ةجاملا قوف ءارئالا اما ةيتقو ةطلغ رقفلا

 2 ض . ةمضقنم ريغ ةجاح قسعلا امنا
ٍ 4 

 انف نب

 الو بذشنلاو بدالا اللدايتف ديلي رد وع ريف بذا عتجا ١

 م ةنفح ىوس هذي ف لالا دجي ملاقرتفا 1

.ٍ 
 بابضلا نم ةخفا ربعب هيلق ىف
١ 

١ 1 

 يناثلا ر ءدشأا مو بارث ن

* 

 نونطليو ٠ ىراج حتربو ىنيعة ام لك ىف ةليضفلا نر نوبدس#
2" 

0 
 نا 00

 يع

 ٠ ةأيحالو سانلل ا أندم 5 م كنا د كما 2 0
 000010101010100 0405 0 ز]ز] ]زا نيود 111111

5 07# 



 - م

 1 ةواخرلا راسم نهال مزملاوةونل رهاظم ئم فاطالاو نبللا

 ٠ © و هب ضو

3 
 انف دن

 اننا ل فوج نت

 ال131 كنف دلجنلا نم لقح ىف يهاجوأ تعرز
  «ىوس ىألا الو فدصلا ىف ر>بلا ىار ىوس ؤلؤالا سيل

 ء محفلا ىف نمزلا ىار
0 

ْ 2 

 ٠ لوصفلا ان:ريغ اذ لوصنلا خمات ريغل ول
: 

 ان

 انف 0

 ينادح 000 ياا رتكو دلع نع هنولوخام لك ناكل © 0

 ٠ اسداف اهثأ اهلك
2 

 نينكاساو_رب ام فوبكلا ناكس نا ىمنن نا الا ا:لع

 ”ءانراكفا فرك

 ه6 انيغصلل بولق فوتو دن ء رد. ءلأ كون ءا يش“ هل له ىرت

0 # 

 امم لكو ىرألا نم ليضالاو ليصالا نم بره, ىلا

 ئ



 رشخالا ةركا

1 00 0# 

 رأتر يف درع نيب ةوورام ةركف ان 11 ١
 ىبف هلاو اذام ةلدابم ةراجتلا

 7 نب

 لجرلا نمانل روظي ام نيبذ رفلا اغا ظ
 الوقح ىلع طقاستي رطق نيب قرفلاك نع

 انلابج قوق

 ند م نيو ريبكلا

 اياسذم للمسار بادَس و

3 1 
 ان دن

 .هقوشىوسامماة.ال ةفاسم ةلايخو ترادسنالا ةركف نيب ؛
: 55 

 0 هيوعه اذاو لحخ ه«يئد م اذا ن م سانا نسحأ ْ

2 

 م

 اني

 اك اأهدّضو رمصدانأا ر ا[ نء ابرك را 3 1 لاو 0 2

 مارتحالا نم

 ءاغ ملا نم راكتبالا تماعت



 1 1 4 22 / 2 07 7 جايك و
- 2 5 3 

 0 د1 ا
 0 را م 5
 دي 0 وو وون 5 1

4 

00 

 ٍ اة سابا ان ىلا ىعدأ كانه يدل

 و ش 2

 ةايحلا "0 ورق أي 1 بورص غالبا نع ء ىنز>ءا أ

1 31 

 عوز 2
5 0 

 ا

 قيقحتلا ءلد د يعل

 ةردتلاو مد مح ملا هبال بدالا يف ذ بحأ

8 

 ديقمتلاو خسااو ديلقتلا ب ةثالث بدالا ف يف هركأو

0 

 3 ةمدم> 0 ةمان ةقينز نم رثك ب رعاشلا سبل

3-8 

 : الا نم رمأ ىف انكش ىلع لدا سدل

 ٠هنأبثأ ىف
 ش: #

 ٠ : اني نت

 ا نوكيي نأو يي رهاظلا عملا راتخآ نيرش لب تريخ اذا

 هدد نك ناو قمل ارشلا نود ربك الإ“

 نب
 انف من

 ايمذةايحلا ىنيطمأ امدنو ىسفت ماما ىترغصا َ



 دك
 داو ابرك ىيبسحا مثةضق سان ىلا

 # و

 الك م بحايللا مأما اتي 3 ةدود ىلا 8 ازواواأ انعم 7 -

0 75 

 اذم وم رذح' نأ كيلع نكلو ابك دحت ضرالا ىف ش

 . نيف 1 زاك ٠ ا
 0 ُط نع الا ةرونملا ىلاعالا غولب عموطتسا نلوال 3
 ,٠ ةماظأا ١» .فامالا |

 د
 دع

 . هتيدللا ةحْض مضوأ مل اننأذاو لقا ةينغأ عمسل ٠ نا
 0 يسأ نم قدا لصاف نيئاجنلاو ءالقءلا نوب
 فاصنا ةةئثلا فصل

 اللا نع ثحبلا ىف الا ةزل دال نم سانلا نم*
 راذفالا يف شحبلا ىف هلإهنن تظنتسإ # |

 راثأأ نءنيرسماعملا نييقرشلا لجح ىلا يعدا ما كانه سيل#
 نيراذلا نييقرشلا ٠

 نم مهنموأ

 يقانضعبو ذفاو تاذ ْ نودعس ف انضمي نكلو ليحس الك +

 . نفاوت نودب نوج
١ 

2 



 ٠ (ضيتقملا) ةلجم بحاص ىلع درك يدنفا دم خرؤملا بتال :
 ده همم هجم جم مم دم هم دعم همم د سممع

 . مالسالا ففيأأللا لاق َُطأ علقت اىلعال د ا هتادلعا كيلا ناوظع

  اقيهتقدا ن أ نوفرصل لعهعلاو ىلع ءأأ 1 نيفر دام هام ماع ناك ايا

 دسم بيوت ىف ىراردلا تكاوكلا باتيك امهو ةمالا ةمدخ

 . ىلع نسما ىلا م امالا ةعما- + ىراخلا باو' ىلع د- ا مامالا
2 

 ' قالك ى قمتي ةيرهاظلا تكلا راذ تاطوط ةلمج ع

3 

3 
1 



 تادا لوالا نم "ىسودقف ا:ةلاهحو اذئانو هد 0 لوط ىلعذ هةطان نانا نالولطا نا رفا نان |
 اعااو مالكسلاو لل هفسافلا ىف تعال ةلب ازألا مجارثو ىلبت يو ا كاو ريل ىف ادلع نيتمخوةلامنم لقا ما, باتكلا نا نظرا ثوحب هل الز دع نورشهلا وقاثلاداىلاامتمدج واموةق قسسادلم نينا نع لقنال 1
 1.2 ي مالا 1

 2 ل ب ريثك

 ور 2 را

 مالعالا ن* ع ديغو بحر تا هز وجا مقنأو هيِع نبا مالس ةالا 6 لم 0 526 اك وف ةلبانللا ءاماع تاياتك - 50 وج ني 7 ف
 0 2 نبرشع 57 0 ف . الا ف قشسد - رن اماو 1
 ْف تقتل نكو 0 ,ىهو ةيحص تاداح رشَع ف تعءقو ةخسأو

 ا رصم )١) خذا نيب هر 5 قىر» دّقلو ٠
 فاح لاةفهءاظعتساو د ف تن دخلا لاظو ىرذنلا ندلا 5

 ند خيراتلا ع ه عذو ىلع مزعالا لجرلا اذه ن :اضأ ام:
 نايمالاتايفو(1) ٠ موو هم يع 7 رهف الاو 0 كلذ نم مبا يف عرشو هسفن ىلع ء لمع مد

 ادا نينأك



ه لثم ناسنالا هيف مه نأ نع رهَقي
 لاغتشالا دعا باتكلا اذ

 ”ي ني ا و خو

 - ةقيقح ف رءهيلءفةوئمو قحلالاقدقلو: ناكلخ نبا لاق. هبنتلاو

 ] ىذلااذهوهلثم عيضل تح تق ةولا ناسنالل عسي مول ولا اذه

ا الا اذه هل 0 امو ةراكجا ىداا وه رو
 ش داكيامتادوسم دع

 ةَننِسَخ فيل 1 هربغ هلو هروح طيضني,

 تايصاخ ةما لك نم دارفأ ىف يف عضو ىلا قلاخلا ناف دمدو

و نوزيثك أف موك راشإ أماق تاكامو
 اهويدختس تاره مهانأ

 .* ةفيرشلا مهدصاقم كردل للملا فرمتال (سوفنو رشبلا عقن ىف

 ةداذال العن وفرص لاحرهيف غبفي بعش ىف ةراضألا تقترا الكو

 .نوداكي الىدةمد1انام.>الن رح و مهر امحادقنةدافتسالاو

 نا.ثالا نب سوفنةيلا حمطنام لكو ردللا و ةذالاو ةداعلا نور

 هليدس) مه ايف الا ىلاءملا نم

 ق> مهايح سردو ءاملعلا غلاوت م حارب ىف ر 1 | معنأ نمو

 نوةرغتسي اونك فيك دهاش اذا هب لوزي نا ثيايال اهتسارد

 نينبلا ولاملا يف ه نودهزبف مهسوفن ه ١ وذخ ايف نونافيو مرلامعأ ىف

 افراخالاو هم ؛ارملاو بصا- دل هب> ن نع م-مسفل ]ا نوء-طفبيو

 ع امها )او

 وةرمد نيذلاءأب طال ا نمانث اقدصا دحال 0 مو تاذانك

 دق ةمالا هذه ىف فيلأتلا عاسنا ب برغلا ين مهأيج نم ءارطقغ
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 فيم ىف 0 نال هذيمات 3 ركذي نم نم مهتم 1 فنصللو مناسب احتتف« ع .طال هنولثعو مهراظنا هيف نوليجيف 5 مذئاساىلاهءوءفدبهرخ ا "1 ىلعا ا ذا تح هيف وفلأ ىذلا عوض ولا 3 افلم هلام ضب م اوفنقناو وكل نأ د 3 نيج رخنلا ءايكذا 1 هبت كن, لياقلا رذلا الآ هنم مهرح 25 ل ضل تافنصلا ةراك نع مويلا برغلا يف نيفلؤاا رثكا نع 320 اماما اقف

 ةراث شالاءذه لثع ٠ ْش

 مالسالا قاورعشا ِ 5 ريك 6 ءاوسأ انيحاصل اندروأ او

 ن وحصل,

 اهعمجر ريالا مهذحو اونءو ةضخفلا 4 4 أل فول 15 اوفلأو

  ددفيتلا  ةدديدني د: ديول

 ناك مدع أ ام ّنأو اهديوستو اهضيجإلو اهفيفصتاو 22
 ءاماعو نيخرؤأأ ن* ١١٠٠.قدضلاو لدعلا لها ناسل ىلع درب مول ًادودرم.

 لل_ض:عاس مه دسأحو مهدادضا نم منو وكي كا مهضعإو مجارتلا و
 فلا مولا جا رفألا لاح نا لاقو انأر ةعصب انيحاص مننا كلذ ْ
 ةيدخ ؤهيناذوةءكملا هبح نم « غأب امى مث رقالا ناف انفلس لاح

 ىلا طشنياهبلق رع هلا لاخداو هتحا رل اناقوا هل عط 73 فراعللا
 اما هل ذ ها ضحع : امو طرفي هنأف قر غلا اما هلمع ف ريسلا ةعباتم ٠
 ا *ارو دعب ام ةحار وأ ةراغ هءارو 2 فيتا
 لهأ م د امساالو مج ار ؟ نم باتدك ىأ مت ظ
 فيأتي انعم .م ىلع طةسن مالسالل ىلوالا 5 0



 ل يل
 م. نأ :.ظ دقو عفنلا ىلع هزرذونو

 5 قادو# ,ب25 سدو فاخأم

 قحلا نم نال نظلا اذه نكساو ةيويندلا مولملا ىف. 86 0

 . نم نينكمتم اونوكي مل نيد_بلا نيفاؤلا ريهاج نال كيش

 . مولعلا نإب نودقتمي | و مهنا لب ايندلا مولع لاقفإب نيدلا مولع

 3 ناباة ياخ ناكىلوالا هذهأ يف عفت امو نيرادلا ىف هءئاث اهرسماب

 يرخ“ الا ىف
 نا ةلا ةاف رهاظلا لهاو ىرهاظلا ءزح نب د وا اذه

 اذه عمو نيدلا ءاماء نيب ىلوالا ةقيطلا يف دودعم وهو ليلاءتلاو

 ْش دحاو رغر 17 دقذ ايندلا مولع ن م هرب اذ ةعتم فيل | هل د

 لوما ثيدحلاو هقفلا ىف هفيناصت نا (؟) سلدنالا ءاماع نم

 درااو بد هلق حلاو و حيررا:لا نم كلذ ريغو للااو ل>ئلاو

 فلا نينامث نم بي رقنىلعلمتشت دلع ةئاعنرانم رك نيفلاخلا 05

 ل5 قاالا دف ناك نم دحال ءانلعام هيث اذهو « هقرو

 افيذصت مالسالا لها رثك |هناف ىربطلا ربرج نب د# رفءج ىنآل الا

 فورعلاا هباتك فىنافرفاارفمجند#نّنلا دبع دمحم وا ركذ دقف

 موق ناريبكلا ىريظألرفمج ىنا خيرات هب لصو ىذلا وهو ةلصلاب

 . قوت نا ىلا 0 ليتم ةئاح 6 داس 06 ىنا ذيمالن ن



 تاو

 ريسف“ :لادف. أ ان الج نم وةقرو ةرمذع 07 - لكل راصف هنافتصمم
 عوببام |.هدلك و !هترثاو خبرا وتلا حص أوه ىذلا خيي رانلاو ريبكلا
 خيراتلا ىفابأت دك كياعىلما نا عل له : هذيءالتل لق وهو لوادتم
 كلذ اًومظ متساف ةقرو فلا نرثال“ لاقف همجح نوكي مو اولق
 بة ةقرو دل تلتف مهياع هالما ىتح راصةخالا ىلع ودا راو.
 0 وهوردقلا اذ م.هالما اهنْض ادلع رشع دحامويلا هأن و 3 3
 '" لءج ىلع هوقفاو» مل ١ هذال نال مهلا تنام لوقيو : ٠
 0 عءااأذ_ه ىف ءا> ول لو, نك اذان ةقرو فلا نيتالث ىف . 3
 هموق نبب ايندلا مواعو نبدلا مولع طاطا : ٠

 رئاسك رورشمهنم هراثك او فياأتلا ىف هتداجا ىقريرجْن ات
 لها نم ةيميت نبا لثم نيفتصملا نم هيلع ل همدقت نا
 تافل ولا نم هل نا )١( هيفصو دحأ هيف لاق دقف ئءاثلا نرقلا' ا
 هل ور مه الام قيلاءتلاو لئاسرلاو ةبوجالاو ىواتفلاو دعاوقلاو ' 3

 لثم عج نرخأتملا نم الو ني.دققتملا نم ًادحا لعأ الو طبضني
 ةقئاضتلا عمكلذ نم ا رقالو فنصام وحن فنصالو عمجام ٠
 اريد 5 هظذح نم 27 نك

 نم هعجاأربو هيلا جات ام هدسنع سداو سيلا ىف اهم :
 ريسفتلا نم ةليالاو# ويلا ىف بتكنم الا زاك هريخ لاقو . هوست | َ

 تايفولا تايفو ١ . )١(

 ْ ش



 3 3 .اوخرلا الا ةفسالفلا لع د را وا نيلمالا نموا ةةقلا نموا

 6 نآلا لة ةيناصت نأ دعم امو ديزاوا سا د قرأ م

 : ضع عمج وداع م م ل ريغ, ُْف هل و دام ةئامسمخ

 قشمولعف نينس م. أمههماقم ةدع هب داما رايدلاب هب ,وأتق س اناا

 1 . داحم ة 1 امل مابت هف لا نا ىل.ةو داحم نيئال و تءاحف

 5 .سااسلانرثلاءاماع عم ظعاولا ,ىزولجا نبا جرفلا أ هلثمو

 هطخف بتكو دمت نا 0 هيتكو ةددع )١( نونف ىف فنص

 .تء-هج هنا نولوق, ى> كلذ ىف ن ولام تالا و اريثك ف

 0 1 1ل] ثالقو هرم ةدم تدسحو اهتمت ىلا سئراركلا

 طم «ىت اذهو سيرارك عسأ مو لك ضخاف ناكتف ةدأا لع

 أدم بت ىتلا همالقا ةيارب تعمج هنا لاقيو لقءلا هل. :اك.ال

 كين ننا كك ينينا فيي زل باد ادتف اقل انة د ل م 555

. 
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 هأملا اهم نم نأىدوأو ريك ءىذ 2 لصحف لوسرلا ثثر دلع

 امم لضفو تفكف كلذ لمفف هتوم دعب هب لسغي ىذلا

 ىجيبطلا ىذابرلا 38 ربأ فيلاتلا نم نيريكملا نمو

 ِ اذ-ه تافقم 0 ١ ءاعز ف 4ي 1 حرا يبأ نا ددع لو

 ىلالقتناو زا راوه ذلاو ةرصدبلا قراف 1 4م را 100 تيع انآ أدع

 ةفسالفدح |يبارافلاهلثموداع ةلامنع صقن 1 أمو: لاق س2

 ناك هنال اهريكا عاضا دقو فيلأتلا نم ارثكم نك مالا

 نايعالا تايفو )١(
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 .فياأتال رامنالا ىراممو ذالفلا راتخمو قفتا اهنيك عاق رق 1
 اه.:ك. ىنلا قاروالا ريدطتق 5

 يف ها ابيها اي وذل ناك: توقاي لاق ىنورببلا ناحرلا وبا اعلثمو 3 ٠
 .هزاجاىدو».لانوناقلا فنصالو ىلوطلا دولا موجنلاو كيم 0

 ليصح ىلهايكم ناكو هنء ءانغتسالل هدرف ةضف هيف لمح ناطاتلا أ
 رظنلا_هنيعو ىلقلا هدي قرافي داكيال فينصنلا ىلع ايصنم مولعلا و

 ..هل لاقذ هسانب دوح. وهو هباخأ ضعب هياع لخد. ركفلا هباقو

 لاتذ ةدسافلا تادملا 6 اري ىل تاق فيك لاحلا كلت يف 5

 :اريخ سيلا اهب ملاءاناو ايندلا عد وأ اذهاي : لاق لاطا هذه ىف 1

 تعءسف تجرخو هل ا,ةركذف : لاق امب لهاج انأو اهيلحأ نأ

 موحالا ففي دئاماو:ترقأبي لاق قيررطلا يف ناو هماع خارهلا

 ىف اهتسرمف ثيارورصحلا قوذ: اهناف ةءكملاو قطنملاو ةئيطلاو
 اهتدك نابة حران ضد لاقو ةقرو قيسلا 0 عماإلا فقو
 ريع, ىل* ىلع تداز

 انيس نبا ةقبط يف ءيحب برعلا ةفسالف رايك دحا ىتورببلاو

 )برا نرد دكا أمبلث مو ىنارافلاو رهز ناودشر ناو

 باسحلاوةسد:طاوةفسافلاو قطنملا لثم ةفلت# مولع ىف هب و

 . 1 اهءامساد دعدقو كلذ ريغو موجنلاو ىقتب و يقيطاعرالاو

 هيه ع ع د هدو ء هد ء هرم د هد م 2 222 هك خا ل مع ل كك د 22 2 كعك تكرم اعد مناسك تا 2 رع تاع ا ساسع اق عم 2 ل ما سابا عج ع هدس ميسم ع مس سم ا

 تسروفلا )١(



 ظ بلسقزا) اركذنبركب و و تادفص تس يف ميلا

 نم مهدنع ماعم 0 4 ”امئ:صع ١ موتضوا 0 لوب رغلا ةزانتسا

 عبس م يف ةعبوصأ ىبنانبا أو ءاوسإ ركذ 4م 5 تبر 3 تلاع :

 ىف فيلأتلا نم نر ا ثالث َّى وميلان او 6

 "توقع ودرك ة نب تباثو قحسا ند نياح ةيمالسالا ةراضحلا كومع-

قاس دوو ىدنكلا قدا نب
رخأ 3 1 و ع حا ىبا 1 

 ىف مه

 موةيماع ةيفساف تب أثو نيز> فيلا "نكت 0 تاحؤص سدخ

 لل الا ل- ملا ةعا

 مالسالا] ا ايف ندرمحلاةفياأتلا نو نيرثكملا نمو

 ىرشغزلا هللا راجو ظ>ا-+ا رحب نبؤر.هعو ىدزوأملاو ىلازذلا“

 مل: هفيل اتنالوالا ىف ليق ةلزتمملا ةمئا نم ناربخالا ناذهو
 . وحنلاو ثيداو ريفنلا ىفاهب ىنتكي هفيل ان نا ىناثلا ىفو لقعلا
 11 0 نادرا نيراكلل تر مو٠ بدالاو نايبلا مل هو ةغللاو

 نف لكىفا مصو ييتلا هما 9 نا لوق رايجلا ليغ ىضاتلا ةلزتمملا

 20 تزواح ند لا هلك ةءعأ نمو ةقرو فلا ةنامعب رأ

 ءقرو فلا نيسّاو ةئاملا مبا ماوم

 1 21 هلاك ا 0 ا نيفلؤلا نمو



 جك
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 : ةلام ل عدبز” ىهو تادؤص ثالت م يف ميدنلا نبأ هيلا كا
 تاحفص : رآوحأ ىف ٠6 ةنس ىف وتلا ىنئادلا مم و نيسمأو 0
 افولا تذاب هفيل ان نا لاق عئارلا نرقلا له | نم ىتابزرملا مهتمو» ٠
 نب دمحم فيلأتلا نم نيريكملا ظافحلاو ءاهقفلا نمو قأر والا قع“ |
 0 سايملاو او ىناورؤصالا ف اخ نإ دوادو ىفاشلا سرزدا 3

 هْيِثَد بشوف تنيك ةيعفاشلا ع ند برشالا زابلاب فورعألا

 نإ 21 ىناظفاحلا فرزاصأ نا ليقو فىا:صم هن ابعد رأ ىلع ل

 خيرات بحاص بيطلا نإ ركب ىبالو ءز_ج فلا 'ملبنت ىقهيولا
 تت نم ىسنللو ف:صم هناه نم:سميرق هكا ةنس ىفوتملا حك ادهغ ' '

 ةأأم لم ترش م خبراتلاو بدالاو تكا هّمفلاو لودالا 0-4

 يرءشالاوةريث- أد مع لفزصض نهم قيم ناكو فا:ضتع

 . (قينصت نودس.>خو هس

 ترده اوهةفلاوهغال يف ملعلا ةيعوأ نم ىتسبلا ماح وا ناكو

 ةناعد صر 5 نأس ار ةلحرأا 0 )00( توقأب لاق ظعءولاو

 تناك نا اهمفانم رثكت ىتلا ىتكلا نم. نا تباثنب| نع ىورو
 1 نابح نبدمح ماأح ا ا ةينضبم اهفصاو يود رئام ردق ىلع ش

 |هثامسابةركذ: ىلع ينفقوو ىرجشلا رصان نب دوعسم ىل اهركذ ىتلا'
 الوانيب ةدوجوم ربغ اهنال ايف رظنلا ىلا لوصولا ىل ردقي ملو'

 )١( نادلبلا حمم 0



 ادع ]ورب عباسحتسا اه ]ينم ركذا اناو !دنع هقورمم
 01 010 ليسخو نينامءاعز تءاّجف اهدع انعو هتحرطاو
 7 1 بردالا ىلوسالا ماكتلا كروف نب ركب يبا تافنصم
 5 - نهىع قلطت (1) ملكت ل قو فدصم ةئام نم اسرق ظعاولا

 ا نال مالكلا ملع هل لبق امناو نيدلا لوصا وهو مالكسلا لع فرعي
 . ماوه قولا لجو زع هللا مالك ىف ناك نبدلا ىف عقو فالخ لوأ

 ْ ا ءلا نم عودلا اذه ىمسف هيف سايعلا ملك ف قولخ ريغ

 ١ .نيسحلا ىبالو مالكلاب رشنت اهعيجج مولعلا تناك ناو هب صتخا
 ْ ..هيسنوىذلا وهومالكلاملعف ةرورشملا هلاقما بحاص ىدنوارلا
 ٍْإ ظ هوا ااا نم رفكو ةطلاغمو هطسفس هيف مالك لك اماظمويلا هيلا

 .هرمع نم نيعرالا زوا مهنا ع ءاباتك سثع ةعلراو ةئام وحن

 اهنمو ةريثك فيل 7 ىلع نب 3 ىعةف وماما نمازاو
 هنع ىورب نا هزاجا هن أ مظعم ا كالملل اهيتك ةراحا ىف ركذ عتمملا

 كاهن نسل نتن نر 5 1: 13:3ةجت

 ةفدَضَم ةثامعل رأ 31 أمءأ دع يك ء- اذك و انك يتاح نمو ا

 ١ 00001 اهمفددعةلاسر فلاو

 .. مهباع سدي نأ ةفاذغ ةصاخ لئاسر ىف مهنافلؤم اوركذي.و 8
 بع

 . مهف نمكلاَع مهف لوق» و مهةورب هلا م

 هيأ اا. نم 0 3 - ا م نم خرؤملا ياك الا كيه دس ناو

 اصل

 ناك_-اخ نبا 0(



 ١غ ظ
 علاطلاو فرطلا !رهازا نم فطنلاو تابرطللو تاس امل ١
 رافسالا اددمتملا نابيرغلا ناعوض وملاو ديعس ىنإ حتي رات ىف ديعسلا“ 2 ٠

 ريغو - قرشلا ىلح ىف قّرشلاو - برغلا ىلح ىف برغلا امسو ّّ
 فلخ هنا ميكحلا نب ركبوبا ريذولا نثدح () نيردلا ناسا لاق كلذ ا
 املعي ال سوراركلا مزرن«ديعإر رقو لعل ءتشإ .ةمزرلا يابا 1

 ىلاعت هللا الا ة ةيرايخالاو ةيبدالا د“ اوذلا نم هيف ٌْ
 ءالمااوباو بيطخلا نبنيدلانأ تيااتلا نم نب رثكم لا نمو

 فورملا وهو نوصنلاو كيرالا هامد (؟) باتك اذهلو ىرعلا ١
 «ناك-اج نبا لاق بدالا ىف ءزجةئالا براق, فد راو ةدمع 1
 ةزىلا باتكنمةئالل دعب لوالا دلل لع فقو نم ىل ىكحو ظ

 نتكلم ا نمو. .راهللا اذه دعب هزوعي ناكام معاال لاقو فدرلاو.
 تاقثلا ءالضفلا دحاىتريخا . ناكلخ نبا لاق لضافلا ىئاقلا'
 تاقيلعتلاو تادإولا ىفهلئ اس رتادوسمنأه صا ةقيقح ىلع نيعاظاا
 ١ وصنلا بجاحلا ناكو دإ2# ةئام نع رصقنام تعج اذا قاروالا ىف
 نمواليلج ب يدا ساففالاب وعدللا ةماسم نب هللاديعنب دمت ركب وأ
 راع نيس ىف ةركذتلاب ىمسلا ىرفظلا باتكلا (0) هفيلأت

 ةطان رغرابخأ يف ةطاحالا (1)
 فتايعالا تايفو (؟)

 ن.دلا ناسلل لودلا مظن(*) :



 طرت 00 فرءيىسادنالا ىوةللاديسلا ب ناب ان دمح| هيف

 . .سانجالا ىلع بترم دل ةئامو<ة للا يفملاءلا باتك ف:صموهو

 هلثمو-ىرخأ بتك ةخالاو ةيبرملا يف هلو ةرذلاب متخو كلفنا أدي

 ناوقمد 0 00 0 تجاص 2 هدي 0

 ا 0 7 5 53م 1 5-3 نيسهخ ا 0 ١ ا نا

 ْ ن<ن ىسيعفل ا و افيلا رب س سل ةئس 2 ولا 2 اع رقلا بلاط

 ,ض.ءا,هجج هيوبيس لاق ىوحنلأ ىف فندم نيعبسو فيز ىوخذنناا

 :ئوس دوجولا ىف 3: و تيهذفةفا ابيلع ةدنتعثتاوراسولا لها

 : اهروامتل بتكلا هذه لثع بتكلا ةالغو لءلاللها سفانتو لو نيباتك

 تار )١( ىرقاا لاق» مد ةنس ىفوتلا ىملسلا بيبخزب كارلا دبع

 . ةحضاولا باتك اهروشا نموأفلا تغاب هفلاتتزا خب راوتلا ضعب ىف

 ا نارقلا ءايلء ند ىطرقلا ىنادلاور عيبالو. كلام بهذ 0

 كك ال وهيتكالا طفاتتش تأراملوقب ناكو امنصم نورشعو

 بياللا ممن )١(

 0 ب ب اهماس هند لإم» 5 ومن تنادل ةيول هل تاحابس ىف كفو

2 

077000 



 ةفلااصت 000 ودحا ةنس ىف 0 ىداصلقا 0 1 7
 00 ملا و باسسملا ى

 ءاب دال مجم ىف توةاهددع فينصت هئام غ ةبتكامزإف ةيمامالا ' ْ بهذم لعل ىلوع نان ١ دا ل |١ ةعمسا أوفرع نيو
 1 اجلا مدفن لا ٠ نبا ا ثايملا رو ال وبا ةيمامالا ءاةق نب 0

 نا لاو نيتحفم رش
 ير سادحالا ع 2

 درا (؛١)اورثذ دو ص 55 نيواوذ 8 هرشع 2 أهنم نيسوح يلع 3

 »> سدلو ماعلا ف هنامز ةا ةبوتا نك 1 0 ئرقلا لها ئ :م ةعا# نإ نإ 7
3 
 هلأ ناف فاالا تزو اد يتلا 45 افلم بر 0 فيلأتلا ىف هل ٠

 0 ن ماهر دك اوةثالثل ءلاو نيقيلأتلاو فيلأتلا ه ا رقباتدك لك ىلع

 ْناكو كلذ ريغ ىلا :ت ةكتو شاوحو رسدتغخو طسوتمو لوطم ]

 لدحلاو ِثب داو ريسفتلاو هةغلا اممم ةديدع امولع فرعا

 عم لاو قطن :لاو عب ديلاونأي ءلاو ىلاعملا و فرمصلاو ودع ؛لاو نالخلاو

 نسوبدلاو باشقلاو 0 ءرلاو ةيسورف ماو ىلاو جررلاو 112

 هنا هنعو ل نوذفو ءايميكلاو اههزلا ةعانصو لع مرلاو فاقثلاو

 ٠ . اهءارسأ قىرضع لها فكرعلا هل اماع نيالا نقرخأ# لاق

 لها نم موتكم نب دجأ في ءااتلا ى ءاوركت ١ نيذلا ع نمو

 )١( طورسلل ةامولا ةيفب - 0



 ْ 00 و نيدص اختم

 ظ «مهأخ اذه ناك موق لك نا نيقيلا فو ءاضغب عهو ءالخا

 0 دو و زعلاملاعم ن ودقفيوهيهافرلاو هحارلا دراوم ممن

 1 ةراقشلا ومقتلالوصا

 1 .هتعيبط ثيح نمان ( وق :ةظحالم عمناسنالا نشف اذه لوق'

 .تاناويملا عسيج نيبو هنا قرفال هللا كلت نم نان هيرشبلا

 700001 لوا رط ىأ نم اهلي هيدبلا باوهتقلا ىوتمادل ضرغال

 7 ناك ءاوسوهلزتماهعفرواردفلاهطحهل بجوت اهنوك نع رظنلا عطقب

 7  هناذل لصرامالار باشا نم فرع. الوا ريغلا هحاصم مده كلذ ىف

 رشلا ىلا ليمتوهنارثءرثكتت لئابح يف مقو اذا الا رشلا كردي الو

 هلاك ه2 قو كو ةيادلا قردط نم ةمادقا لزنتو هءاوطخ

 - 3 هياوخلاةاو,م ىلا

 ” هحيبقلا قالخألا كللنت نع دعابتي نأ ناسنالل نك. الو
 >2 ةسرامبهقالخات ذب هراكفا ترونت اذا الا ةميمذلا تاداعلاو

 . ا هيريلا لا-الا كرديف هعونتلا نونفلاو هءفانلا مولعلا

 اي تاللالخاا 0 هيإ لئدنو

 ٍ 0 ولنا ند لوكا اذ ه لثم انممسام ًاريثك ليق ناف



 يذكلاو د سا انا لن اناكف بيطلا نم ثييبلعاو مفانلا نم راضلا : سانلا نمدحا لهجياملقانلق دول ىف فاك نوكي, كلذو رشلا نم 3 ردلخا ةفرعم وه ميلمتلا نم ضرفلا ل0300 فالخ له هدهاشنامزا عساي احالص وأنا طمريخهلامعا تناكودأش رلا جهانم ا كللسو حيبتلا لمف نع مصتعال باه الاو فاعلا يلع يفناسالا ١
 ة:هادملاو ءاض لاو ةوادعلاو مصاختلا وفالت>الاوقافنلا وءايريكلاو
 لضفلا لها ةجردنع هدعبتوراوبلاولذلا رزاوملاوتقلا انك ظ بجو ةليذرلا تافصلاو ةحيبقلا قالخ الانم ثاذ ربغو ءركاه
 000 و.اخالاو ةدولاوةةادصلاو ةفعلاو ةنامالاو قدصلا نا اضبإ لبي الو رارشالا تاجردو مانالا عضاوم ىلأ ب طن لامكلاو
 اهمحاصل ةءقرلا بجو لئاضفلا نم اهريفو نااللا نياو قالا
 للم ىفماظتن ال ىلا هله ؤنو لالجالاو معنتلا دراو» ىلا هلصونو
 ةفرعملا كلت اندفت مل كلذ عمو نيقنلا ءاكذالاو نيدشارلا ءالملا
 ةطاولل نقف ومموب اعوورع داي سائلا ىرن اناف !ذه نم اش
 ةيئادلا 3 ورشديضتقتام لع نول مه ىلإ هؤيابلا <للاو ةعإب دا
 تا نأ |ززكو هنأ يتح انواق نورقون الو ةعاررست نومرتحال
 ىلا رظنا مهاوس نم حئئابق لفا قالخال | جذسو ركفلا ءاطسبإ
 ةكايملاو ةءارزلا بابراك ةقاشلا لامعالاب نيدرتءلا صاسخشالا
 ىانلا نم 1 وس ةطلا2 نع لامعالا كلل مياخشل نيذلا ةراحتلاو
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 0 للم ءارلاو قافلاو عادمخلاو ركملا نء نيدرجم مارت
 00007 0 |اندكو سيلذت ريغ نمهردص قف و جا “ اب مهنم لجراا

 اناسل دجال اذه نم ءىشن ماكتال هتحاصم هتعد ناو ناتعو

 ريغب نولوةر ال ءاهدلاو ةبالخلا وأ ءالطلاو ق.منتلا لع هدعاسي

 عم اذ بهو مهسوفن 4 أمال نم نولاوب و مهددفأ ةنكنام

 عم هنو دؤب ءارغلا ةميرشلاو م>أ نم مهيلا لصوام ىلع مهظفاع

 صاخشالاىلا مهتيسن اذاو ءا.ربكلا نع ةهازنلاو ءايرال نع دمبلا

 بادالا قاذع ةفوغأو ندتلا ىلا 0 انةرع ىف مدع نذلا

 داليلا نم رطقلا ةيلخاد نم مين :كى ىتلا ص رفلا نم مدع ا

 ثداو-هلا ضعب مراكفاب قانو مروا قالخا نوريسي

 رابخالا اهتم نوةشنتس فحصلا ضمعب ةعااطم ىلا نوقوشيو.

 عامجالا نم انرفنو ام نينئفلا نيب قرفلا نم تأ ر صصفلاو

 0 دلو ةراضإلا بابسا لامك سا ىف اندَهريو ىرشبلا

 0101 قع ءارثال تا رانلا وودبلا لها ةجاذسا افلخانلمصو.

 ةبالخللاو ةبراوملا ىف ةسنا-لا ىه يتلا عامجالاو طالتخالا

 ةمر> كا-مثاو ضارعالا ف حذقلا بلاسأ ىف نتفتلاو

 عاسبطلا امج ىتلا تا-قبوملا لءف ىف را_ختناب ةعيرشلا

 ىلا رظنلا انلوحاذا مث ةفي رشلا 2 مي

 اتيار نولوقت م ةمفانلا زوئفلاو 1: ولءلا اوسرد نيذلا صاخشالا
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 نمز وول صحأم مهف ردع صوع مناف وأ رشلاو مل م عدا بطم لا

 دوءعامفب ريقلا مسا وااةياردلا وميوقلار فلا نمةسا ردلاو مياعتلا
 مونطو ىلعو مهتيص ولعيو م مازنم عفر يح لامكلاب مهسفنا ىلع

 0 ىف كلذ ز وف رص اراد دوتلاو راملاو ةيهافر ب

 نذلا ن هرم هريغ ىلع م دقتلا هل نركب الف لازما حيبقو لامتالا
 مهفرعا لو , الأ خيرأوتلا او>فصت ءاو بتكلا اوملاطي مل

 داقحالاو نئاغصلا اظفط ال6 مهدشأو ةارامملاو عادخلا بيلاسأب

 هدوم نع ءرهاظلا ]برع نآس | 0 4>و ةئاشمب ةطيغلا قالب

 ف -لا رم ىلاهقوسيوةلذلا 4و نما رح 5 5 ءافصو ةيحمو ءاخاو

 نيد نساتلاىلار ظن عالم فر وريكلان ٠ م4 حا امعالصنادهر نونلاو

 نموه د“ :ءاماولا:» ملم موكل ءاردر الاو ةمعب ةنلاوءازممسالاوةررخسلا

 قالك ها اماذه ناكاذاف تقملا نمهب امانا ردن هلو ثيخلا
 ١ س ظءاولا|م أ ىنمدف ةباجنلاو ةسأ كلاو ةبإ ردلاو قذملا ىوذ
 قس ةفشقتملا ر'اشعلاءايح فان :اماق ةطاسسدلاو هلي ل كو كلا

 يأ“ هب موق و ردم ر اع اع تاولغلا ن ٠م بأ: ا ةيقنلا 6 اورالا

 هسار و اكإذ ا اء نعم م نمأ ىف ؛ نراك" ”وهمضه ىلع ةدملاردق' م.م

 نافرعلا ىوذةذو- ىف ]وخدلاو نارمحلا لها ةطلاخغ ع نم ةمالسلا ىلا

 وه م ا نم ض رغلا أ 0 2 < ذامامااذ هن ع اباوح لوش

 سانلا نم دحأ ل هاما كلوق ن ..كلو دارا وهف ثلا نءريأ ةف رعم



 : ظ 1
 ْ _ . كلتا ءانكبسا: ةفرءلانمدا رلاذ الإسم ريغف٠ خلا مفان :لا نمراضلا

 : . اهضا 1 لييلذلاب تباثلا مزملا عم احيح اكاردا ابكارداو قالخالا

 0 - نودد رينيذلا صاخشالاوةنيملاةطلخا وا ريسبلا مالاب كلذ سيلو.

 70 نتمنا, وريال كلذق اهةئاقحي ةفرملل نيمعاز تافصلا كلت
 0 رلو فورملادب مهيلا لصتو رود كرم ريوا نود امدنعر أل

 يلعو ة ل 5 ةعفذلاب اقلطم رومدش ربغ نم ادياقت ”كلذاوركذ

 كيلعركشنال مثديمب نوباهان> رش 0 و مهنيبف نيتلاملا

 ]ا اوسردو مولملا اوملعت نيثلا قالخا نمار كذا ضشب

 ميلعتلا قرط لالتخان مالا مهارتعاامكلذزا ملنأ ىثبني نكلو

 هيناويإلا ةوهشلا ىلاهعبطب ليع ناكاذا ناس الاناف ةيب ربلا مدعو

 اهرم.و اهريخ تاكلملا نع دوعن رك ردم لا ىف هلا مولعمو

 5 ىلع فسأ اهريغو ةئيندلا قالخالا نم ه كت ربام ر راضع رعاذ ريغ

 ىلاةرو رك عم ءمطلاةقوستف قالخالا م راكهو تارك الاومدلو مام

 72 تاءاندلاو جناب ابفلا نم اهنع محن امف 0 ريف نماهدراوم

 20 كفل اروعو سفنال 3 ريصأ :ىحءاضعالا وحرا را و

 2 ىف اهءدختسلا ةيلقملا ىوقلا ىلع ةيعيبطلا ةلاملا كلت ىف طاختنو

 كل“ىفزا فالا لفتثااذاناذ فولألا هجولا ىلع اصلا كلت ريبدت"

  ةركفلاهاوق تةبذهلاباد آلا ميلعتو ةمفانلاءولعلا ةملاط: ةلاملا

 7” اهرسقتن ةنيبطلا شو يجل ةوط كاةلاحىف نكلو اهكرادم تغرفتو
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 ينأ:وامتبقاءةماخوو اهتثابحي معلا ع ءايكلاسم ماتا انا 1 ئ

 ءابيفام ةميمذلا ةطخلا كلت نع عالقالا ىلا راكفالا#
 اذاف نيتوفلا نيئاه نيب بذاجتلاو براضتلا م ةيفةريثكلا ايالبلاو
 ىدرالو ةمايكلا_- سراتعتن ممول 1 تادمم تاءكتسا
 ة_,ج ابكر تاهتودق تحل وخدلاو اهتءواطم ىلع ةعيبطلا تريج
 ركنملا نع ىفاجتتو فورعلابر ءًانداش رلا ةلبقملا ابهجوو لامكلا
 مدقتلاو ة.هافرلاو زامعانم و.علا لعدوعبرامف يحسن وهباطتق ريخلاملعنا
 يه ةئفلا كإتفةيصوشلا ضارغالا وةرثالا بحاباهاك نع مس رطتو

 هع وو 1-0 ؟واضلان

 شويج ترصتنااذااماةف رعملا جئاتنو مهل. تارمثب تح ىلا
 ةءاصفلاو ةذوءشم مولملا تباقنا راكفالا عو.جتددبو ةعيبطلا'
 نم ىذأ 0-0-5 در لقأ طيسبلا لهاجلا نأ كش :ال و ةطسقمم
 ناف موال بنك حمفصتو نوذفلا ةعجارم عم ةءيبطلا 5

 اذاف لالضلا قرطل ةءاعو نقتًأوماقتلالاباوبال اكرادا عسوأا
 تابآ ضرتملا اهما كقلاقم ىفاهننؤن ىتلا ىه ةباصملا كلن تناك
 اذا مهنف ب راطلا ىف حدقيال كلذنكلو اهلل هتبرعام كنم
 ةيعأ ائملا م مرادلا نم امهريغو تايعيبطلا و تاضايرأا - ونقتا
 ؛ ءىش ىف بيذبتلا ثيح نم ءسفنلاد يفي ال كلذفا ماب ىفةعفانلا
 اندا رمودصا وخر هرصانعةف رعم وىداأا ءاعلا ىف زئفتلا ورح>.ةااهياغ
 هلا رارتخا كنم لبقاال اذاف قالخالاو ةيب رتلامولع مولعلا نمح



 يي نم ىقتت اب كينآ ىتافكلذل لهما طاسإ ىلع ضولملاو
 . ىقباستلاو مولعلا رامث ج ىف كببحيو فراخما كلت نه كدمبيو

 2 ةلاحف تانيلاو نينبلا ة هم 0 ءانتعالا وهو الان وفل نادءم ف :

 1 .نويهذي ديلا عوط ذك.وب مهاف ةحاذسلاو ةطاسدال نمز رخصلا

 1 .تدصق تابعا م كيعم نولخديو تديبحأ قيرط ىأ ىلا كَم

 د كلظك كن :هاضغألو ةمئامم الو 55 الو ءانع مهم د الو

  ةديملاتافصلاو ةليخجا قالخالا ىلع مرف كلظك كنوعيظلو

 1 .مهعدت نأ كايأو لامعالا ةهازنو سفذ'أ فرش هيفام ىلع مهزدو

 2 . ملثيح مهل حابم كلذ نا امهوتم ءوسب نوظفاي د 1 0

 1 مهمزأ اعر كلذناف بر 4 7 ارش تحاول خدي ماو ف كك اوطانب

 .ٍ 2 تفااطلا صضعءب ان || تيقلأو فال تر ؟ذ مه دبمتاذافريكلا دعب

 اياد سلا كيت ىلع نوبثيعملاوئاصنلان .ةهبديلاتامدقأ اوةيأ 2

 يملا دراومو معلا لهانم ىلا مهنءا مث ةمياسلا عابطلاو ةيلاعلا

 .مونذفتو راهع نطولا عفتنيف اهئادرب نو>ثوتيو منايا نوذغتي

 تانار هئاما قو رشنيو ةدئافلاةلب زطاةميقلا ةعب ظعلا مئانسلا 06

و ةورئلاو جرطامالاو ندعلا
بو / ةراوط عم حالفلا

 ف ةعمبلا ىدء

 ١ ىلع قفح ناو رغال نطولا ءانب أ اذكه تناك اذاؤ شأملا تح و

 '> ليزملا ركشلاب ةمالا نم نوزوفي كانه ةداعسلا ة ولأ مهسؤر
 م..لا لضفلاو



 اا -

 رقفلا كئاوغ

 لئاضفلاب تلخأ رو رش 4. تأشنو 7 ا بسام ا ل

 ةيعامجالا ةءيملا ىلع تداعو مومذلا باكقرأ ىلا تعدو ةقياطعا

 اهتوق تفءضف اهدارفا ددع نم تصقنو مدقتلا اهتم رحف لابولاب
 بوهرألا مفد لع وقت ملو بوغ راا لين نع تزآو

 .ءاعدتسا نءزوملا هدعقيف ءاود لقأب عفت رب ءادب ريقفلا باصإ
 نيب سا>.ذ توقلا ساملا نم ضرملا هينميو ءاودلا تلطو ٍتديبطلا
 توع ىت> ثيلبالو ه اشح اهمانب ضعت ةصم#و هّط ض رقت هلع

 .لالفالاو فرامملا ماك أنملئاضفلا راهزأ ءانتجاىلا هسفن قوتتو ظ
 ىلع هةف نأ مدح, ل :.اع لوصولا با وألك دسا هقررطىف فقأو
 هداؤف برذب ةرسح فةيف بإب ذهملا ةدم هب توقترامال و ملعنلا
 0 و هياع ىلوتستف عفاد نم اه دحر ال ةودب هبلاغت صئاقنو
 ابلوصأ توقت دبملا مداقت الك ةتباث تاكا ريصت ىتح هناذ نم
 . نا كلام. الف للا نم اضمب لاني نا ضرف ىلعو . اخوسرتءازو
 لائتشاو هلا, قرفتو» راكف | تتشتلهياع ءاقيلا عيطتمسا الرهظذ<ي
 هدعو> درو هليل موق, ثوأآ ئه ةعييطلا كي هيلاطتام ءاداوورطاخ



 ف تت ١ "شان هئعء 3 أسولاد.ءب و هب باسالا ءطقن عطقت نا عم

 .اهتسرادمو نونفلاو اهراكذت و مولعلا نم (يددم فوقول هساس>إ“

 ّ 00 نهولال وأ هدحو لفك ص الايد عم

 3 . ةمذم لك ةئع هيفا ىف بكتريا هتمذ ىف بجو نبد ءاداب ! مزايو.

 ١ شيتاعوللا نم عفرب هنأ بسحو روزوناتمب لك لحتنيو.

 0107 هيلع بجوام .

 ناد أذلاو سفنالا ف صقنال بج وم ردن ااذأحضنا انهنمو

 : | مدبأدق لا ومالا ىف صقن هنادب وهو قالخ لاو ملعلاب 2و

 . ىعاشلال من مث نمو تاكا لذ لعل ءتشاو تارضلا عيمج هيف:

 : ىباغ ف حيصأف يف :ءاغ رقفلاو اهتياذؤ ةديدش لك تبلاف

 1 بحاص نمههجو حبقف لتقأ هدبأ مل نإو حضفأ هدأ نإ

 " هاندجولهيلا ةيعادلاو هلقرجول اهب ايس |ث يح نمدانيدت ول انأو

 1 . ناسنالل نوكيا «ى رايتخالاب ىنءنو . ىروقو ى زانتعا :نعو ىلع“

 1 . ريداقلاو كحع ثدحاعاو كلذ فااخامىر ,«ةلأب دب رت رئو :٠ هيف لخد -

 . در دودو لوالا عونا الكا اأو هيف انا مالكال اذهو

 : . مالثو مل هبال التتحاب ذا هلرد ىلع ة ةوق أ: ردقلو هم لخد اثر ادخال

  ةيدبلا لامعالا 0- نم 00 دلو دم 4. دعأم .ةأاب و

 1 0 5 و ىنحضف هتعذأ نا قد ىنماغف 0 تمافو هتيلغذ-



 كالا
 'ج 0-0 00

 ىدمرسملا باذعال ةبجوملا ةثيبخلا قالخالا نود نم |هريهطتو ٠
 ةيويزدلا ةداعسال ةيعادلا ا. نئاضفلاب اهتيلحتو ىدبأالا ملأتلا 2
 ةلاطللاو لسكلا نع كلذ أشني اه باغأو نيرادلا ىف ةجهبلاو
 ةمفانلا ةياذسا .لاغتشالا ك رو ةميفرلا قرآلاو مئانصلا لامعاو:
 ةحاح لك ءازاب هللا لءج دقولامحالا لويس ىلع فقو بسكلا ناف-

 بسكلا عنتما لمح ناك مل اذاف هب الا ديال (مودغ ابنك
 دوجولا طة ف لهاستلا نعواه كيسا اع باطن ةحاملا تماقو

 6 واكل ىتىجءس ولطألا وذدملا نع ةدايز 4ئم تافنإل | و هيف لف رسالاب

 ةوشلا ةعواطم نءو نمزلا نم لولق لقأ ىف هذي و ءانغلا هيلا
 اهنع دلو تت رومأ باكترا ىلا ءرملا دوق اهناق هب تخقام لك ىف
 صو ىذا عيطتسإال فيلات 1 تاقفل هيلع بجو مزاول

 نودب اهيئأي تامرحملاو اهلعفي حئابقلا ىلا دمعي انه نمو اهئابعا
 كلذو هيلع لحام ه_:ء ففخم كلذ ناب هنم انظ ةأرادم وأ ا

 نأ لله ةوبشلا هلل ةمهلا فعضو بس كلا ةلق نم هب ام ىل
 باط نهم ةدحاو 1.4 تناك نا لو ءاسنلا نمةدحاول يفتك.

 نونم غلب ىتح اذكهو ةثلث ىف بغر ناتنثا همدل ناك ناو ةين



 ف -ا1/*-

 تديرافلاقادصب طع دال الارق لدايتلا هز وعي نال

 1 طتسال هنوك ةلاح دالوالا مزاولو ةيقايلا ةئو ومو ةدتمملا قمل

 هذه مفرأ ة ةموءذم ةليسو لك ذخةيف اليبس كلذ نس 0 * ءادا 0

 ظ 0 ىريوا اهقراف جوز قادص ركني نأب هلهاك نع بلاطلل

 :ةمهال نمدنع هعدو وأ نتوحولا هلك ات وأ ةواملا هطقتلتا قيرطلا

 وأ ةءاندلا ىلع بشيو ة-سألا ىلع ىبرموف هتيب رب ينتسيالو هنأش

 ايينكي 1 هنم بيو تح ساتلا لاوعأ ضالتعاو ةقردلا لممتس

 .ةلمجو هسفنب» 1 صخشلا اذهف. كلذ ىلع ةردق هل تناك نا

 .ىف لسخد وأ هنع عرمضت نم لك ىلعو هيله ةقافلا باجو سوفت

 .ىذلا وه ذا تقللاو موللا لككا قدتسا هن ٍظ هيلا يعتنأو 0

 .جايقحالا كرشيفأ فقو ًاوةقافلادرا وم هسفندرو 1ع ل

 ول كلذ عيمج نع دعب ىف ناك دقو تارضلا هذه للك 95

 نم مهم 3 ىرت كلذكو اهاوس باطي 0 ةدحاولا ىلع رصتقا

 ”الضف هسفنل توقلا ةباصأ مل دا )| مدع 7

 اعيان ال ةأرمأ هن ملا مخلب نأىلا لهجلا هوعدب كلذ ف هريغ ن

 :اهنيعا الا رتكيو ابعم ةلءاعت ءدسك من دالو أب هز ٠ ىلأت 0

 نمو دالوالا ةقفنب عرشلا همزايف قرافتلا ىلا لاحلا ىغش ىتح

 دة شيف قازتفالا لاح اهم موقي.ال نيموتجع : ةءاججلا ىكيامزا مولىملا

 لليبس هيلاد جي الف هب مزلأ اب مايسقلا عي_طتسيو هلع رمالا



 نمو هب ةوفلك مسي رتسبو دالوالا لقب را اموح نوروت .دالوأ كرترون ويعلاا,يف لانتالف ىرخأ ةدلب ىلا ةدلب نمدا رفلاالا تلح ا
 رواجتب ال اهرادقموةقلطلل اممم دلاو دنعا مق ةدم ايل هيلع |هؤادأل بجو ةقفأ نماصلختهيتنب هممطأو رغثلا كلذ نإ راطملا دحأ نم“ امدم ارهوج ىرتشا ثيحديش رة دم ىف ءاهفسلا ضعب هلعفام كلذ
 ةدلاو نوكل باق_لا هيلع ففخو كلذب هفارتعال نين ةسخ ةدم ةيردنكسا نامل ىف ةماقالاب فانثتسالا ساجم هياع عش ارعادحا تنام نا كالذ ىلع بن رثو مو لك ىف فصنو شو رغةءيرالا
 اعرش اها وعد نع تازاتتا

 تدم

 راطملا لعاضي.أ ساجملا| ذه محو ةسايسو
 نحس ىف ةماقالاب هنم رهوألا اذه عاتب | هنا ىرتشملا ىعدا ىذلا
 مكملا اذهب ساجملا هيلع ء ةنامضذخأ نود.ءابو لوصالا فلاخ هلأ ثيح نكلو كلذب فرتعي ماناو امو نيءبرأو ةسحخ ةظناحللا

 هحو نيب نأ نودب فا.ئئسالا ساجم نم انل درو اذكه)
 (فارئءالاريغى رخال ئالددنزءتماقهلءلف راطملا ىلع ةيا.جات وي

 ةفاط ىف ةيرارتخا رقفلل اهانركذ ىتلا بارسالا هذه لكو
 بارتقالا ىأرلا فعضو هفسلا نف. اهعفدو اهنء دعايتلا ناسنالا
 ابةانتعا ثلا نم لب هيلا تلامو ابحناتن نيب دعب اهيالتجاو اه
 داومنمقزرلاةباصال ىعسلا نع دعا ةلأو تيسكلا بايسأ حا رطا
 ةرفو:- قاوسالا ة#مئار بصحلاا ةريثك دالب ىف اهسال ةعانص



 راع ا عفترم ةينوناقلا ههوجو

 3 ثبشتلاو شيعلا ساملال هرملا ىعس سيلو

 لا «ىهم بالاس ناك ىت جم هلك وت ىفان, ام ةقافلا تامام

 5 ء هللا يلح ٠ لاق اذ_هلو العو لج هلل هلك ريئأتلا ناب ادقتعم

 ظ 1قنأم ٠ ىهىأ) لك وتو لقعأ ىلع الكوتم اهتقلطا لاق نم ىلع در

 ١ ل 0 ته نم ر(هللاىلا لا مسكلذدمب وظفحلا نايس !نمهيلع

 1 . نودبفقز ْز ريما ناب اد قتعم لامعالا نع متن 5 صخشلا ىلع ءاماعلا

 2 ىلازنلا 0 ةح> حو ةليسو ثيشتي 5 أس داعب 2

 ” لبقنال نر ىف ارذب 1 نم قدحب هاجرلا عضاوم ىلع همالك

 -لسكلا ناف ةلخابو ..اتايث اهنم هللا جرخب ن 0 مث. ةءارزلا

 ..تاوبشلا ف لاسرتسالاووبللا ابنا و رذيتااو فارسالاوةلاط, لاو

 عر اشلك نا ةارعاموملب ةقافلاو رقفلل ةيجوم رومالاهذه لك

 ْ - ىف قش ايي ك1 حاصو نوناقو هم رش لك ىف ابنع ىهنم

 ا ! ةفلاحو داصتقالاو ةعانصلاو ىلءعلا ناو ةرخ الا ىف بذعم ايندلا

 اكان 73200001 0005

 كروم ارقفلا سايداع عك امم أه ريغو وهلا يعاود
 . ةيجاواه روع

 ووذو ”قاسل لك ىلع ةدو# تقو ىلك ىف درف لك ىلع القعو ا 0

 ف موف .نيميعلاب 5 وع 4 ل و لجأ ”داعسلاب لو زئاغ ١) ءادعسلا مهاه

 دعس باحأ ةرخ" الأ قو دمحم بابر أ ايثدلا



 1 د
 3ك 2 0

 دس , لاح موا ١
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 0 ع
 2 .نهف با  ام ع 5 - ضو

 جكس ىو رام معا و مح هن

 دادلطلا تح : ميشلا مو را ل 5
 رفلا دب اهتءفد ةطقاس ةيقلخ ينبلا 27

 | 5 م رد زهقان قيرط غي ريست قالا ةلمك ها وك الا نم تس 0 ا :أك :ركلو ةييح ةنلك ىعس 1 مادقالا د فانفخالا 1 اهسودنو ل و رذق اعيش تحبصاف٠ م الا .نع تل ذأ وب اهبحاص ماه نيزت تناك ءاذوس رجلا مايالا ةفص ةتماقل ابثربن د ءاضمب ةمامح ةشبر يع لب ٠ رهدلا ثداوح ابتدساف 0 : - اهم ىجرا نع ةرمثو ريطلاو دك ملاهي زف ةره 7
0 

 هد

 |١ تاهطلاَغ اها , ف

 نيام رودص نزيل ء تفاح هروصو ٠ ا ا نم نقلا

 ملال اهعمر ةرضان هرهزو ِ باتعالا مآقم قولا درسا
 ع 2 توضاف 4.. راشاألا نصغ ن

 707 هىلب 3 ناسنالا نم ن :ملأم
 اهل دع لف هلَخ رهذلا أهزيص رخو سوف

 ّ- تءكنأ ةيحسو بارئلا
 ادالا ايركت و ءأم ا اممم ًارقف بدالاو ؛ ذنب 7
 عل تناك ةلّدمو 5 يو نأ م 00 2 شط

 راسكنالاو قاراعال

 ةيف ىلأ» الباب ةءاجخج

 هأرب هجوو ٠ باد

 امتاز دق ةفعو ءايحىف
 ةفاطاو ة 5ر ميسنلا ؛ هيف أ قا ناو نيم>و ٠

 هراغ:+ .و خيشلا صار قف ةركلا 0 _ى

 ا 7-7205 يح

 هه تأ كنك سما ر



 0 اال

 0 مث ةدم ىجشلا ديرغنلايف ذخأيف توصلا نم عرف يتح

 عيمجا هل نطفو هرما لاط امو ناك م درغُيف دوم مث اليلق بيغيخ

 هبقارف دوعي ملبابلا كلذ بهذب نا ىلا فرع نأ مدحا بحا'

 نم انذو مهن برقلاب لامر ةرحش ىلع مكف هار يت> رئاط وهو

 ةناكرلا ىلا لحرلا دمصف هعفرب م اهملا هراقنم دع لغحو ةنامر

 اهعضوف بنعلا نمتابح ءاجو ابغرفأ يت>اهرةن دقربطلا دحوذ-

 ةبام وهو هوءار امكركسبو أمنم برش لءجو ترمخت ىتحاوبف

 00| ]5 تاركسلل ةعارتذاو ناورملا ركس ف تا

 ملعفبرطو ةوشذب رمشيف بنعلا نءلك أي ناك لبلبلا نأ كلذ ىف

 ةراصع نم وه اغا ةوشنلا تالت نم هبيصإ ام نأ ىداولا ىلع

 هيددل لي م رشقلا نم اهدحو اهصاختس نآ ىلا ىعدق بذملا:

 ما-هبف بنعلا نزح ةنامرلا فيوجن نم ةقيرطلا هذه ىوس

 ناحبسف ركسلا ةفاسم نم هسفن ىلع ابيرقنت طق هتراصءبرشي

 ميظعلا قالملا“

 ةياكحي ناويسملا ركس نع هث< بيبطلا كلذ مت دقلو
 ناك مهضعل نا لاتف تركس ةكمس نع اهاور اي ىف ةبيرق

 . تالضف يقابو هيا_أ عم برشإ لمجف ةكرب ىف ةكمس هدن_ء

 تركس ىتح اهنم برشت' ةكمسلاو ةكربلا كلن“ ىف سوءوكلا

 " ةدم ءالا ىف ترادف ةرتطا ثم اهباضأ يتح ركسلا اهم داز م



 تاركسمملا يئارغ نم كلذو رّمخا 1 ةذيبنن تااف ةكاربلا راوج ىف ةدشنإ 3 ر تيدصو تليقأ مت -١ا/ة- 8
 ءاع ىدني الو رظانل ٠ نيا 1غ راصنالا لع نيبطا كلذ باصو ءا_.حتسا الو لجخ ] ابيف دعي لف اهرامكناو اوفا رطأ نم ةلقملا كلت تعفتد اوءايلك“ رب نم ةيلع ناكام هجولا كلذ ىضفف ٠ راظنالا هحرمم داك-أ 3 ا

 ريغ نماهدوجو را ىنحتو ةيناسنالا قبرط ىلع اهتاوخ لماع ريستو فرشلا دي ريغ نم اهتاجاح لواذت يلا ىه كلت
 رواظب امب الحو مباح نم سانلل زربتو فافملاو ناد الا نفج ىف املا ىلعأع ,دنكاعءاغبلا رهاوج نم اهسأر نيزنو لالخلا ناصغا ظ
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 ىلاذتبا نم تحير اف ميج نيدفاعتلا ىلع ةرساخ ةقفص هلاص نم هتعابامواماأصو نمهارتشا اع راعلاو ةمصولاب هن واسس دقو هلاوم نو. نءهذخأتامواه دادو فيز نم هل نظن امب كلذ لثم هءد تانؤ هلايقاو اد رقن نمأبل هدي ا. اهعدخ لج رلا نأ تفرع دقو لالذالاو ةناهملا ىوس ىقلت الف ناسا ةزعء اولا نييك نا لوا و لاطا ةقيقح ىف لفت نا ىوس كلذ اهديفي الف ةنيزلاو فراخرلا رهاظب اول ت ناديرت يف لالإلاو ةمرالا هل زئم نع أدعل اهدب زباب نانا لك ىلا برقتتو باقلاو سفنلا هركنلام اهلاج فرخز نءنويعلاىدهتو فال الا راوع فشكيو سفنلا داش ْ
 ١



00 

 7 : .هلاذتا نم خد الو

 نال هلفاسلا ةدهوا هذه ْف ةطقاسلا 9 ل 00 نو

 ' .ةمق متوبضةئيندلاةلاطاو ةديعيلا ةارجأا هذه ىلا امتءفد ةجاحلاو

 هئزاوكو مايالا ثداوح تذل وأ رةفلا لماوع تحن ةرططم

 .رهز نصغ ىلع حابصلا دب اهتناع ةيفاص ىذن ةطقن يه اءاف رهذلا

 رئفلاو ب ”اصملا حدو نئنصفلا كلذ ٠ لم ” ثداو ا دي تاز [ذ د عناب

 هع 1 يت> نصخااب هد يهو 4 قفاصلا د هم 2 لا ةطّقن || كلت ُث* ىف

 .هباربلا ىلع تاطق. و رادقالا لماوع اهءاصقو ذأ الا 4 ذاح

 : ذلاو سمشلا هأفشب رحفلا م ع اهفشرب نا ند الدب ة © ر ءأ ص ةذاهم

 :عاهم نم تناك نأ لدا ان ونسم | اجو ءاد ودم ةاط يهد تتدع٠. قو

 ,ضءبلا ىلع موالا لكموللااءاو. مركلا 0506021 ونلا

 *اندلاو ةرمثلا .دسافملا هذه ىلعا وليقأ نذلإ ءايدالا أننأيش نم

 "الو ف رش ىلع اهبنج ىف نوص رب الو ةبقاع اهنم نوشخال ةنئاشلا

 درولانم ةرهزلا مشي نا فن أيل انم ىفلا نا اندبعو. سفن ةءاند

 , هريفن وكب ب وكلا نم ءالابرشإ ناو هلبق |ممث دق هةردص ىرب

 -هرسأاح ىغةعاحريذ |ب ف لخدنال ةلاسم اهم . ممأ عم همامأ ةنم برثشدق

 2 لبق هل نابدالا فدل تاش | 11 ع 38 كف قوذلا وأ مشلا

 _وهوهدسدحوه سنت س اود 0 ابمف ك ر سا ٍ لولا اذه ند 1
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 ملامماو هيفس لك ةلالعو بلاط لكدرو.و ىف لك ةبعل معا مل :

 ف ولأ ىدبا ام تيعلو هلق سانلا تز راح نا دع هيلا لصت
 |نمسنأيالو بدا ىلء اهنم دربال كلذ دعإ هناو هنود لاجرلا نس
 عقتالو دادو ةفطاعىلع ١منم هسفن عقناال ءامص ةلآ هماما اماولزذلا فاطاو ءاسنلا تادوم نم :ئشب اهبنج قرعشل 03000 ىلا
 رفني ةيوك كال تسابو راندلاو مم ردلا عضوم ىلع الأ هنم اهنيع
 كات يف نوكير ام الضف كلذ ناويملا ىوس ناسنالا نم اهتم
 اهم وبل ىتلا ةلانقلا ةئيبملا ءاودآلاو ةيدعلا ضارمالا نم ةأرلل
 ىولبو دم الا ةمادن هرقمت مث هابصو هشيلط ةركسىف ةعاس يتفلا
 رطخ و ركدلاوةثودحالا وسو لسنلا داسفو ةحصلا عايضو رمعلا
 ضرما اءالب نم كلذ عبتامو مرسلا طاطخمال او لجاملا توللا
 ىلاةيئاسنلا ضارمالا ذه ف ايضالو مقسسلاو لالتعالا ىداوعو
 .نء هت لالتعا ريس الو امالا هضر*نأيب نم ء رلا لجخ.ال
 هيض هل ىثربو هناوخأ هيلع قفشا, ضيرم لكواهيذالا ىناذلا
 ةمحرلا لدي نمطلا تارابعالا دجال هناف اهضيرر« الأ هب نوال
 نوكب الو ةقفشلاو ءاثرلا لدن حدقلاو ةمدلا يوسف لاقيالو
 :.ة زءتلاو فسأ )| ضوع فينعتلاو ةمالمال اسالا هثادنافرع
 نادبأالا ءارتس هدالوا ءاج كلذ دعب جاوزلا ةءيدج ب ترااذ
 .يهر اللا شدعلا ةرالح 3 موسما ليزا ةينبلا 2



ا 2000 دحأ ىلعا وأ 8 ١
 5 2( ىودعو 

تك راشوابجوز بقاوع تقاذ ينلا .ةولظملا ةئيربلا
 0 هللعو هايالب فد

ىو ةرودعاو هر 2 ني نم ه ا أ.يف
 ا 0 ةميرجكشال 

 - اهتسمظعاب لتقلا ىناج نال امم مظعاب لتقلا همي رج تسيل ىربك

 0 ع 1 ةدهراحو اقع قالب مث 7 يلع ىنجت> ل !ةةلا ىناح نال

 3 هيفانت أمىوس ةيلع انج الو هل باةءالو هرساب 1 لس يلع ىندب

 . ىنديف هئائاو هسفن ىلع ىنجيف هلاثباو هسفن ىف ةءيرطلا ل

 000 ظ هاوس ىلعو هسن: ىلع

 ! 3 رئارخلا ايس تاسموملا ءالؤه نا ضعبلا لو: دقلو

 ناصف نمش بعلا ىلا تانوصملاب ثبملا نع نابشلا نفرصي نمنا

 َآك اذا ايائيلا كئاوأ نا مبتاف نكلو ضارعالاو سفنالا كلذب

 ريفا عنمي اضيا جايس نهف لاا تاير نع رشلا عم ا

 ىف دومقلاب رهدلا نبياغ ىضق يناوللا تابزاءلاو تايتفلا نع

 . لاجرا نم نهيدأ وه نم ءاسنلا نم نهري لائيل نلزانم

 ” 00111 ةعارو فاشل ةشبع نم نه بتوتكم وه أنو

 بفاوع ىف انتابش لمأت ول اذبح اف . فالتئالاو نارتفالا

 > ىف مذا و ةدسافلا نوؤشلا هذه نم هيلع نومدق, ام

 كلذ ريغ مذخأب م نأ بابشلا ةنذاو ةزع تاسموملا ءالدوه



 ةرهاط ةأنذ ىلا 0 ار ريل و
 : 00 اهبيحض ىف وغمف ق قالخالا ةبيط بدالا ْه ةرخاو ب
 بقعتو اهنساحم ن ن“ مديزاو |هرادكا _

 000 نكي. مل ولو نينب وأ لام ىف ايذدلا 5 ل
 )| ةنايصالا هل 00 .ه

 ظء
 ةاعأ صو مس لا ةباقوو سف

 9 مالسلاو ةيفاولا ةشيعلاو ةملاصلاىقعلا ءافكل لاما ريف 2



 ظ 3 2ك ا ادة ف وفص نم انئدنع ىفلا جر

 الج دحبصأ 4 هناو ىمسلا ةباق كردأ و لأم كلا ف غل هنأ بسحيف

م لاب 1 ءاخرم ةا. يلا رح ىلع هتايغر نئافس يىرغ لقسم
 .ةقلط

 ب طا ميسأل هردص عستيو لالةتسالا رونل هئيع تفنتف عا نشل

 ”رتلا ةداوتنلا افدنم ةبيبشلا را“ ىريف هلوح تفتلب ؛ مث حارألو

 )ىلا اوفا تفابتت هبناج نم ناءتفلا ىربؤ راقالا تانا> وا

مقدم ايلا تالذ عم ىرجيف نا تشن ةادمو نايبحلا ةلزاءم
 ١ 1 

 00 وبالا عبط نه هيف كر اعو بناج عم جاومالا كلت ةدش

 ْ عسا لا رقيلا كلذ طسرد ىتح تااج نم بامثلا ةفخو

 ١ ةسيغيو 0 ىوأ, الحاسأ هنم دحالف ةب .اردلاو اللا كره

١ ىذلا ةرابطلا ع ىطاش 4ع
 هيلا مر نا رد" 0 ١ ةودد الذ كوم كعد 

 1 نارسكتاب هيلع دومب امف ةبلوجرلا م دختس هنكلو الحر حتبص يف

 ” هعصاوو نيب ةينانلا 5 ةديف ملا 0 نكلو "اجو لابولاو

 00 ل جو» ىف ءاونالا

 13 حارلا سوك رفاعيو بارشلا يطاعتي ىتفلا رذهي دقلو

59 

1 
5 
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 م ١و

 ةلئام سفنلا ايافس روهظو ساكلا جاجذ هادو نم هل ةميرطلا راسل فاشكناو هيهالمو هناذل ل وهو ملادلا رانصتساو اهبحي وهو ايندلا راقتحاو ةايملا وهؤو بابشا ةذلو ركسلا ره
 تاعاس ىلع هب رمث ةعاس قفنبو ةزإ هلاع ىرتش هناو بارشلا مامأ
 نارها ريطانقلاب الا تارسملا نم م ردلا امف ى شال لأ ايندلا ةايملا هذهىف لأملا نم لياقلاب رو رسلا نم ريثكلا عاتبا هنأ ددتع وهو ابجع هدخ رعصلو [متت ليرذلا رجب هناا نم جرو ركسو و

 نمبرطبو هناسل ةلقع قاظيو هركف ةحيفص واجي و هلقع رهوج روظي كللذب هنا ةهاكفو ول ثردح ىف حاذدو كح ةسام بارشلا تانبو تانالا ناسح سلاحي باشلا رذعي دقأو
 ناسلل قتفا سبل ذأ هثردح نم هساج برطي مهسيلج ثيدح ظ

 ينم لك صاخو ناك ام لك ميارو اوكرت دق امءاعصأ فرصني مث ابئثاق ةهادب ىلع ةتكنلاو ةرابحلا قلنو اهتءاس تنب ةءاكل جبر كلا:,ةلاع ةيرحو ةهاكف ىداوتو برطو هبأبص سا ىف تايتفل) ةرماسمو ءاسنلا ثيدح نم ركفلاو ةهادبلا ردا وو مالكلا نسال نيباو نادج ولا فطاوءل ىلجاو ردصلا تانونكمل زرباو
 لئايح نم هاوح قلي نك أم ءىث هداءوفإ قاعي 3 و هلزنم ىلا
 ناطيشأا



 - رذمدتلو. "لا لماتاالا احومتب فت الو ارك سوفت

 01 ةاررذ تاقوا ىف سفنلا ةواس امنا ةزماقأا :باعلا ضعب ىلع اضيا

 .قيشي بلقلا بمامو امسونو اهدومس فالتخا ىف ايئدلاةروصو

 في اموؤش بالة'او اهراظانم رييغ' ىف ةمرغلا ةءاورلا ىلع

 رورسلاو نزأاو طاسرنالاو ضايقنالا .

 3 و ل هعمو هيلا ىعس هنا كلذ لك قوىفلا رده ق2

 مب مثىف را ىلع كحضبو اهلي باب ىأن م لعب وهو هيف ةرسملا

 0 هناحلا ة اف لزاميو هركس دنع ةياع كحضتس ا ملع, وهو

 000 ذاقلأ ف رخو ه-تكزاذم ىف هعم جزياج دانا مع وهو

 | داتا وكلم كارما وأ حبرلا 4 نأ ن ن. ملي وهو ب تناك

 .ممقأو ة0ج هرديص ابكخو اماع ةسار الم دقو تبردالا باشلا

 1! لمس هءاتك ىتفد نيب اندلا رومأ ىلع فقوو اسردو ابدا ةداٌؤف

 0 رأا ىلا ساب : مت هساطر ة تاحفض ىلع نافرءلاو معلا قئاق

 356 ةلهاأا ءاغبلا تنب هيف كرثذت اسا يخزا ةأتفلاو سموملا

 نيب هيؤ فشو 4 لع «كحضأاو كيم َُ ١ ندعم )| ف عساو ١١ هماع

 بالا: هيف ةئرعنا الو لقمم هم رأع هرذع ايل ع < م امقوم أمدن

 .اتئايتفل : ةرمعب” ماقللا د غسالام ردق ىلع انهروصن نو ملعلاو

 2 َِ ما ركلا 93 رقلل ةهاكفو ءايدالا
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 -تساج امام دان وا ةدرفنم ة'اح ءىراقلا روصتي نا كلذ
 ريدت تاءجو ءاذبلاو كتبتلا ءا 2م د ىدحا يف 2

 شايك فيي دازجلا رود نانلا نم الو نيش
 -كنغاوا د ىلع اهرظن عقإ ىتح هجاعن عم هلوح ام ند 0

 هيلا رانلا ميدت اهارب نا الا وهاف رارغالا
 .ضبني ىت> هالؤذ ىف تقلع دق اهظ لئاب> نا 30

 همس داكتال وهو هريغ نود هرايتخاب ًارختفم هسفنب يهابع أهيلا
 اهننيع ىف قار دق هلاج ناو هاختناب ةزءو هئاقتاب ارورس ايندلا
 هلباقتذ عشاملا بدأتملا ةساج اماما س م ' م هلاقا وراس
 ماكو نوسعلا لسزا هك درك 7 عدا 5 قاتلا تارظاب

 نيغ نم اريلا رظني راف رورغلا هر سا دقو راصنالا تاظلل ٠
 فرام نم هيلا رظننت تراصف هيلع زوفلا ةرخ اع 0 هيلق -

 كلت ىف نيكسملا كلذ دخت و نزلا ليث كانه 1 , مام ريليع
 -ه24رق فزتتسإو امارغ هداؤف بيذيف كحضلا رودلا ةباورلا
 ووالد يح اهمذق ىلع هسفن ضرفيو ءاضزتساو ةمداام
 (ة.ة- الزذو اهداص مالك اهذب نيب هبلق رهوج ققايو ا هلاخ
 نكت نار ابداو هققرتارارع امدل .هردص نازخ غرفاسإو
 ا ١رطقت بيو اهداؤف ميمص ن« جر (تنفت (مازاذمو ائاضرأ ىف

 -ةنطلا هل تنادو أمرقب ةدادسلا كله دق هنأ بسحن وهو هلنهذ .٠



 6 امدل دادزيف اهايع ىف :ايللا فراخز هل تلحتو اهوندب»
 ركفو رهاط باق نم جر اءارغو ةبابص اهيدي نيب بوذإو:
 ٠ باقلا كلذ يلا اهادغتي ال م 6-2 ذا قا نري ماس

 0 آل لزان هاو ماسح اداوَق رع هنا بس# وهو ميئالا

 هتافوامايهو هبابص هريظن باق ىف عت هبلق نم جرخم ام لك ناو
 . اهناسلالا هملكي الاهناو هياعشغلاو عادخلال اء: ةءاما ةسلاطلا نأ“
 3 3 اهيذأ دعب أ الا همالك غاي ا هريع ىوس هللار ظ:' 9

 - هلارقا يتاءم ناكملو اما رغاابياع توع وهو اكحض هيلع توم

 باقلا قامعا نم 2 ري 0 َ وص اماصت نأ دعت اداقم ىدص-

 نو هلءاا 0 تحن يوتلت ةنرم هلآ اعاو ريوضلا هأيك هب قطو“

 ابكرتي نأ ثبايال مت دبرب ىذلا لكلا ىلع تنارطا دق اهبسحيف
 اهااقو بحلاب ا ءاشل هيح اى :ةيلع تناك ام لثم ىلا دوعن ىتح
 أهسفنو ىوهلا تا رظن اهاتاقم اهماع قلتو لوقت م 00 ىردنالا

 اهداؤنوةبايصوُك هةقر هب دل اهلارقأ بر ذ”وتارظنلا تال نع ةكمعت-

 1 ءافولاو ةنامالا د-_يءاوم هدعلو دوءاملا ندم ىمعفا كلذ ءأرو ْنم-

 موق. ىد هن« صلختت ةقررط ةربو هانكيست لود اه ركفو

 تومي سفن ف ةحاح قت مل ناك هرورغو هعادخنا

 لانإ ا. و يح ١ كلن ن ري ترقكإ 01 جمآل كاذ راكع فن راك دقلو



 2 د 3

 دورس كنت لعب هلذثا ذلا لاما نم لفات دب راما وه نح
 ناسنالا نكلو داؤفلا تا رك هيلع لذ ى ذلا ما رغلا كلذ نودبو 1 2

 وونال نيملا تقاخ اك ىرهطلاو ةبابصلل باقلا 0 بحال قلخ 1
 قناوذلا برق هذا ال وهف ميسذلا قاشنتسالل ردصلا قاخ مو 0

 تناكو برغلا ُه ةَمَدَقَع بملا ناك اذا الا ناسا ا وند هتورب ا 1

 قفني لاما لذب سيطأ امو فالتثالاو وثدلا كلذ دئار ةبأب م
 اناغذخ ب ةأرال يك ةغا انو ليلا ان ليبس لك ىف
 ليزا لاملاب ذخأ اذا هصخرأ امو ٠

 لابامأ نان الا رطف اذ_ه ىلعو ىاقلا قا كلذ نأك اذاف 5
 ةلذو عاد .الا ٌهلئاط تن ءىندلا فتوملا اذه ىف هسفن فتو ىتفا#

 ءاريو كاردالا صقنو ةلاهجلا راع اهبيلا افاضم ناوملاو رسل ف
 هباجا فرح اهدل هداؤف قطن اذا ردخ تاذ ةييدا ةأتف ةرسع

 ةاخالا نش ترش فيسب اهظلل نمرذش اذاو فورت اننا
 هاوس نود هدحو هل تناك ابايق نم اهريغا ناك اذاو فره 7
 هأوهو؛يللق نم يفص اهيدل ثاوسز هاوهو هبلق اهدا ثطسإ اذاو. 8

 حا يحتال وا هاوس بحت ابحي ةأرما نماريخ كلذ سلا 0
 ىدصلا ريفاهداؤف ن ل ةمع ب الواعادخالا هادن نع م أهأد ناو

 .ىدحلاو ةلالضلا ىواسا له ما رونلاو ؛ تاناظلا ىوتسن لعولا 1



 كوسا

 7١ ىتبا نافل نمد

 ١ 0 25 لا ؛اسر نم هم كر

 مةنسف اهتتك)  16١د ريمالاةعما1 اهل وخو تةعهنب | ىلا 8

 هئلباتكل ناكام كل تنبأو سمأ لوأ كلا تك... 7
 ردا لعاسابق كلذ رظتنا تنك دقو ء ىف ريثأللا نم لوالا 0
  4نأ ادرأو ة سام ذم ىلها تتراف نيح ةشحولا نمانإ 0

 ىدهع ادهو  باقلا نامطرام هيفو ينل كباتك ىنبتأب 20011
 كلاومالا نم كب طي< امو كسفن نيب قفوت نأ « لقاع تناو .

 كدارم قفاوت ىتح لاو>الا كالا ريغتت أ باطن الف . . 0 ّ

 ..تيقش كلذبكل مت مل ٠ ردملا ى هدمأو ناي قرفلا وه كلذ. . 0

 ..فورظلاو ةعيبلا لك هلا رد ىف 0 وف قالغا قيضو ١_0

 ريبك لع ىلع لدي اذهو هب 1 ىتلا ٠ . ٠ ىلا امأو -: 2

 امدبحمي الودي قاعتت ىت جا روم الا نم ءىث هبد الفتي طرح أم 2 5

 هلا هل سانلا ةلماع٠ هبحعلي الو هنم هنود رام الو هنع سأنلا هلو 5

 ديرب اه 0 :

 ف نينرص ىلا ةباتكلا مظعتسأ رهظرأ# يف ءلازتال

  5مون لك 0 ديرب موب لك تددجو ىلانأو ا ٠. الفا

 طاب وأءارتامىل حرششاو تعطتسا ام كب 5 لطأو كلذ تنأ
 اة يح كنا ل- ءاذ ل1 ةقوب هو يأ نم كل ١



00 
 ىو هيأت نأ سمتلل هذلاو لل كيحاضم ىلع راغيو كبح 3 ٠
 رثك ]1 وأ نيس دنم قا لبي كنا الو. كروما نم ائيث هنع 1
 (ايج تنك كذسىفو ٠ . هقيدصل قاب ةدصلاةلماعم كلماعأ ت 0 00

 صقت ىلا ىهنيو أ لعري شين م الو ىنجشي نمدجأنكأ | ىتكلو
 ىهئاقن ىلا ىنهنا, نم ك2 ل انأو ىنأر قوفدجو ولو ىف ء
 دفتساف. اما وعأ حاجنلا تاجح.لو نيدس بعت ىسفن ىلع ترفول
 ةأر 5 ىلاجا ات ايزنالا هذه ىف لدحلا نا . ةدرفلا هذه نم تل
 د انمي اهوريصلاو تايثلا ىلا جاتح 6 مادقأو ْ
 ارلكاو ةسودملادومتتنأ لبق تقولا لوطي نأ ىنبث 0 ْ

 2 قيطر نم ةدارالا ىوق قيقا لجرلا ناف . 5 ظ
 ناسن الاى ةبورلا ةوقلا لع ليلد كلذ ؛ نا« هيف دجوب ىذلا طسولا

 ملا ماسج الا يف ة ةزورملاف. ظلممانعناو دال ىفةنورمابءىثهيشاو ٠
 را ءايوقالا نمو هانمم يف نمو نايشلا ىف ىوقن

 كرتت الا الثم هدضع ىف هتصرق اذا باشلاف ٠ لقملاو ندا ١
 لوطي هتصرق اذأف خيشلا ا امأو هلع ناك ام ىلا محللا دوء دضعلا

 .هيف ةنورص الذا دوعيال تيما مللاو 0 ىلاهدوع نمز '
 قوبطت هيلعز وهم ريبكلا لقملا 2 لوقملا ىف كااذ ربتعاو
 اذ ةقيقملاف ناك ولو هريشع وا هسواج ىلع هماكحاو هنأو وصلا
 سانلا ءاضرا ىف دال نيب ٌقرفلا وه ازهو : هتاداع وأ ةءبط نع



 1 ا

 0 .نيذلا 4 ةيلتسلاةنورلا باكا مه موو درب نذلاف مم 'اضرا مكع 1

 ل0
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 و

 ْ 0 اوبفي يد مهماكدا و مهاروصن فييكل 0

 5 هتنان ا ل محو قب هنع ربءيأم وهو . هوميشيو

 ١ اظفاع كلذ عم نكو كنارششع بولقو موفلا ءانث بسك: كلذك

 . ,ماكحالاو تاروصتلا ىفةحودموةنس> ةنوراأ ناف ك'دابم ىلع ٠

  ,نمابال هذبف ٠ قالخالاو باد:الا ىف ةئيسو ةهوركم امكلو

 ' _ىئبط.ال سانلا ةلءادف . لابلا تويث اهيف توبثلاو اءاع ةظفاحم ا

 .لا وقالا نم ماها بسانوام رايتخاو ثيدحلا ىف ةفاطاللأل ىدم# نأ

 اما . ناكمالا ردقب ىذالا عف ةرل ةلماعملا ىف ةفطاللاوا لاثمالاو

 2 ءهارلاو بذكدلا ىلا ىدعتي نا هنم ىثخيف كلذ ءاروام

 ظ 3 يةيدلاو

 انهو حلا رم زال ءاح كر

 8 أمن ةياكلا هذه لثم قحةسأ ١ ) ىديحأبي َ نيو . .. يم ْط

 سلا ف ىوقلا انكماو 00 نا دعبالا ةروصلا هذه

 اد هيف تنا ىذلا ريغ هيفان شذ ىقارمنلا نالدامجالاو

 «تقوو لقا بم#ب هنم عفراو ماقملا اذه لثم لانثنأ ارب نك كياد

 و هيب بو 7نااتت في ا ا عا كي لا راع

1 , / 1 3 

 7+ وذ“

 وبيج يبس موس

 ةك فلان اء ه4 ىقبانا وهف ىأنمت ويح ىدار» ىمهقا اماو 2 نصا

 وح ناو ة هذ رسث تلعمبو ردع "د + 0 ةيفاعلاو جيل يبس يو حسب سس صم ل سس يح وو دعا مح ح

 0-2 كقالخ | ن سك نال برلق ند أمرق
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